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Os avanços da atuação do BNDES 
quanto ao desenvolvimento  
regional e territorial:  
uma nova página na história

Cristina Lemos
Marcelo Machado
Helena Lastres
Walsey Magalhães
José Eduardo Andrade* 

Resumo

Este artigo visa refletir sobre a atuação do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES) para o desenvolvimento 
regional e territorial, traçando um panorama da evolução do tra-
tamento da questão a partir da primeira década do século XXI e  
focalizando um de seus desdobramentos fundamentais: a agenda de 
trabalho proposta para o tema como um projeto estratégico no âmbito 
do planejamento corporativo, no final de 2014. Tal agenda objetivou 

* Respectivamente assessora do presidente, economista, assessora do presidente, 
economista e engenheiro, todos do BNDES, integrantes da Secretaria de Arranjos 
Produtivos e Inovativos e Desenvolvimento Local e Regional (SAR). Os autores 
agradecem ao presidente Luciano Coutinho pelo permanente estímulo a que eles 
e os colegas do BNDES busquem formas de inserir o desenvolvimento regional 
na atuação do BNDES. Agradecem ainda às reflexões e contribuições prévias de 
Maria Lúcia de Oliveira Falcón, assessora do presidente do BNDES até março 
de 2015, assim como cumprimentam Daniela Arantes, coordenadora, Fernanda 
Thomaz, co-coordenadora, e demais líderes do Projeto de Desenvolvimento 
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rever e sugerir aprimoramentos no modo como o Banco pensa, pla-
neja e implementa suas ações, tendo em vista as novas e diferentes 
formas de entender o desenvolvimento regional e territorial.

Abstract

This article reflects on the operations of the Brazilian Development 
Bank (BNDES) in territorial and regional development, outlining an 
overview on the progress of this issue since the first decade in the 
21st century, while focusing on the fundamental stages: the work 
agenda set up for the issue as a strategic project within the scope of 
corporate planning at the end of 2014. This agenda aimed to review 
and suggest improvements in the way the Bank thinks, plans and 
implements its efforts, taking into account the new and different 
approaches to understanding territorial and regional development.

Regional e Territorial do BNDES, pelo rico trabalho que vêm desenvolvendo, fonte 
de informações e inspiração para este artigo. Os autores agradecem, por fim, as 
sugestões de dois pareceristas anônimos. Este artigo é de exclusiva responsabilidade 
dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES. 
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Introdução

Um dos principais desafios enfatizados desde o início da gestão de 
Luciano Coutinho como presidente do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), em 2007, foi o de contribuir 
para a redução das desigualdades inter e intrarregionais no Brasil. 
Diretrizes, normativos e estruturas foram criadas ou aprimoradas 
para tratar a questão. A partir de então, a priorização do desenvolvi-
mento regional vem se refletindo não só no aumento da desconcen-
tração dos desembolsos por região, favorecendo as regiões Nordeste, 
Norte e Centro-Oeste, mas também em uma mudança qualitativa da 
atuação do Banco, que pode ser observada pelos crescentes esfor-
ços de entendimento qualificado das regiões mais necessitadas e de 
maior aproximação com instituições e sociedades locais, estaduais, 
regionais e de âmbito nacional, objetivando ampliar a convergência 
de planejamento e de ações.

Muito foi conquistado, mas reconhece-se a necessidade de pro-
gredir, para que o olhar regional e territorial seja de fato incorpo-
rado pelas várias áreas operacionais e torne-se parte integrante dos 
processos internos, complementar aos demais critérios consagrados. 
Tais orientações trazem transformações que envolvem a cultura ins-
titucional, e terão efeitos mais duradouros e consistentes a partir de 
sua formalização nos procedimentos e, por consequência, em ações 
sistemáticas no longo prazo. Para promover e enraizar os efeitos 
dos investimentos nas regiões tradicionalmente menos contempla-
das é necessária uma atuação voltada para o desenvolvimento de 
longo prazo, tendo como foco uma visão sistêmica, que trabalhe 
um conjunto articulado de dimensões – social, econômica, cultural, 
ambiental, político-institucional – de forma mais integrada, e trate 
tanto de infraestrutura, como de geração e incorporação de conhe-
cimentos, capacitações produtivas e inovativas, entre outros. 
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De acordo com as perspectivas do processo de Planejamento Cor-
porativo 2015-2017, outra questão de ordem refere-se a limitações 
orçamentárias e ao uso de condições financeiras especiais (BNDES, 
2015a). Se, por um lado, essa tendência constitui um quadro restri-
tivo, por outro, como leva à revisão do espectro de investimentos a 
serem priorizados, pode representar uma oportunidade de rever os 
objetivos do desenvolvimento e de colocar o tema do desenvolvi-
mento regional no centro do debate.

Em meio a esse panorama, aponta-se que a consolidação dos resul-
tados alcançados até o momento no apoio ao desenvolvimento regio-
nal já reflete um significativo aprimoramento na atuação do BNDES, 
incorporando aprendizados e capacitações capazes de atender aos 
preceitos de sua missão: “promover o desenvolvimento sustentável 
e competitivo da economia brasileira, com geração de emprego e re-
dução das desigualdades sociais e regionais” (BNDES, 2009, p. 12). 
Além disso, colocam-se as vantagens derivadas da maior articulação 
das ações e áreas do Banco, assim como com seus parceiros, contri-
buindo para integrar e potencializar, nos diferentes territórios brasi-
leiros, os objetivos sistêmicos do desenvolvimento. Vantagens essas 
que estão em estreita sintonia, como elaborado a seguir, com as novas 
formas de desenhar e implementar políticas no Brasil e no mundo. De 
qualquer modo, questões desafiadoras foram colocadas e merecem 
atenção. Quais obstáculos ainda persistem e impedem uma atuação 
mais positiva por parte do BNDES quanto ao desenvolvimento regio-
nal e territorial? Na perspectiva de um cenário mais limitante, como 
tratar a questão regional de forma que ganhe espaço na atuação do 
Banco? É relevante que seja prioridade para aplicação de condições 
diferenciadas? Que outras medidas são também importantes, ou mais 
estratégicas, para avançar na atuação regional e devem ser tratadas?

Um resumo das orientações para o desenvolvimento regional e 
territorial (DRT) do BNDES na última década é apresentado, exa-
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minando brevemente alguns marcos organizacionais, operacionais, 
assim como as proposições consubstanciadas na agenda de traba-
lho proposta pelo Projeto Corporativo de DRT, iniciado no fim de 
2014 e levado a cabo durante 2015. Questões teórico-conceituais, 
diferentes formas de entendimento do tema e suas implicações para 
políticas – tendo em vista a contribuição de especialistas e o debate 
realizado dentro do BNDES – são tratados em seguida. As conside-
rações finais fazem um breve balanço do muito já alcançado, do que 
não pode ser negligenciado e de novas oportunidades para aprimo-
ramento das políticas de desenvolvimento.

O BNDES e o desenvolvimento regional no século XXI

O BNDES, como maior instituição governamental financiadora de 
investimentos de longa maturação, teve papel crucial na ordenação 
territorial do país. Contudo, no que se refere ao desenvolvimento re-
gional, a partir de sua criação, em 1952, os investimentos financia-
dos pelo Banco foram majoritariamente dirigidos às regiões Sudeste 
e Sul, estimulados pela demanda gerada pelo processo de industria-
lização. Em outros artigos e capítulos de livros, foi realizado um 
resgate sucinto da atuação histórica do BNDES relacionada ao de-
senvolvimento regional.1 No presente artigo, retoma-se de forma re-
sumida a discussão, lembrando alguns marcos ou fatos, porém, com 
o objetivo não de relato histórico, mas de enfatizar aspectos mais 
recentes do debate e avanços relevantes para o enfrentamento do 
desafio de contribuir para a redução das desigualdades territoriais.

1 Para detalhes sobre a atuação regional do BNDES desde 1952, ver: Garcez e 
outros (2010), Lastres e outros (2010), Coutinho (2012), Andrade e outros (2014), 
Falcón (2015), Lemos e outros (2015), Tavares e outros (2010).
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Na gestão iniciada em 2007, que desde o começo esteve com-
prometida com a questão do desenvolvimento regional estabeleci-
da na missão do Banco, definiram-se algumas medidas de caráter 
organizacional para tratar o tema. Foram criadas, no Gabinete da 
Presidência, duas estruturas: o Comitê de Arranjos Produtivos, 
Inovação, Desenvolvimento Local, Regional e Socioambiental 
(CAR-IMA) e a Secretaria de Arranjos Produtivos e Desenvolvi-
mento Local e Regional (SAR), esta última coordenadora do comitê. 
Ambas têm atribuições de discutir novas políticas relacionadas aos 
temas transversais eleitos como prioritários, promover a articulação 
interna e externa em torno dessa temática, auxiliar a interação entre 
as áreas operacionais do BNDES, propor novas políticas para apoio 
a arranjos produtivos locais e contribuir para a incorporação da vi-
são sistêmica e a prioridade do desenvolvimento regional.

Foi ainda consolidada a atuação dos departamentos regionais e 
criado o departamento para atuação na região Norte, além de ter 
sido criado um departamento e um fundo específico para apoio à 
região amazônica e um departamento na Área de Planejamento para 
tratar dos temas transversais no Banco.

No Planejamento Corporativo 2009-2014 (BNDES, 2009), o tema 
foi elevado a tema transversal prioritário, juntamente com a ino-
vação e a questão ambiental. Com isso, buscou-se a incorporação 
de uma abordagem sistêmica e contextualizada na estrutura orga-
nizacional e na atuação do BNDES, com orientação para a impor-
tância de articulação e interação entre as unidades operacionais e a 
atuação conjunta nos temas estratégicos transversais, focalizando a 
mobilização de arranjos produtivos locais (APL) como forma de for-
talecimento do tecido produtivo. Para orientar a atuação do BNDES, 
com base nesse tipo de olhar, foram estabelecidos dois vetores prin-
cipais de ação: o desenvolvimento integrado no entorno dos projetos 
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estruturantes apoiados e o fortalecimento da atuação nas regiões 
tradicionalmente menos atendidas pelo Banco e mais carentes. 

Posteriormente, o desenvolvimento regional também passou a 
ser contemplado no portfólio de Políticas Operacionais do BNDES, 
como um dos tópicos das políticas transversais. O tema é composto 
por dois itens: a política de atuação no entorno de projetos e a polí-
tica de desenvolvimento regional (PDR).

A política de atuação no entorno de empreendimentos estrutu-
rantes busca, fundamentalmente, ampliar e enraizar o impulso dado 
ao desenvolvimento em vários projetos de peso que estão em curso, 
além de diminuir os impactos negativos comumente gerados por 
vultosos investimentos de infraestrutura, energia, logística e insu-
mos básicos siderúrgicos, não ferrosos, celulose e petroquímica, 
com especial ênfase àqueles das regiões Nordeste e Norte. Nessa 
atuação contextualizada e sistêmica, visa-se enfatizar a importân-
cia de constituir uma institucionalidade representativa dos diferen-
tes agentes envolvidos e de estabelecer uma agenda pactuada de 
desenvolvimento para o território, para orientar investimentos ne-
cessários em: planejamento territorial e ambiental; infraestrutura 
econômica, social, ambiental e cultural; modernização da gestão 
pública; educação e capacitação, com o envolvimento dos sistemas 
de conhecimentos locais e regionais; e desenvolvimento econômico, 
com a mobilização e adensamento de APLs, agregação de valor aos 
bens e serviços produzidos localmente e comprometimento das em-
presas com o desenvolvimento local integrado.

Já a PDR tem origem no programa de desenvolvimento regional, 
criado em 2005, cujo objetivo foi oferecer condições financeiras es-
peciais a empreendimentos que se localizem em microrregiões sele-
cionadas em função do critério de renda. Avaliações realizadas dos 
resultados desse programa sublinharam a necessidade de um desenho 
mais elaborado e estratégico, que reflita em mudanças qualitativas nos 
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modelos operacionais e formas de atuação do BNDES nessas regiões. 
Por meio desse aprendizado, entendeu-se que o caminho para alcan-
çar objetivos e resultados positivos vai além da aplicação automática 
de condições financeiras mais atrativas para novos investimentos. 
Também nesse caso, um importante avanço a ser conquistado refere-
-se ao estabelecimento de parcerias e de institucionalidades represen-
tativas dos agentes públicos e privados atuantes em nível nacional, 
regional, estadual e local, visando definir agendas de desenvolvimen-
to territorial (ADT) capazes de promover o desenvolvimento em suas 
inerentes dimensões e escalas. Tal objetivo, antenado com os novos 
imperativos do desenvolvimento, contribui também para consolidar 
a transição da lógica das políticas desenhadas e implementadas de 
“cima para baixo” para outra que faz convergir e visa pactuar os inte-
resses e perspectivas dos diferentes agentes.

As iniciativas mencionadas contribuíram para o crescimento dos 
recursos aplicados nas regiões tradicionalmente menos contempladas. 
Como pode ser observado no Gráfico 1, o Norte e Centro-Oeste re-
ceberam, em 2014, respectivamente R$ 14 bilhões e R$ 21,6 bilhões, 
cerca de quatro vezes os valores destinados a essas regiões em 2007. Já 
o Nordeste recebeu, em 2014, R$ 24,4 bilhões, apresentando um cresci-
mento de quase cinco vezes o valor desembolsado em 2007. No período 
de 2007 a 2014, a participação dessas três regiões no desembolso total 
do Banco passou de 22,4% para 31% – 7,5% para o Norte, 11,5% para o 
Centro-Oeste e 13% para o Nordeste. A análise desses dados evidencia 
o desempenho positivo do BNDES, que se deu especialmente por meio 
do apoio a projetos estruturantes de infraestrutura e logística, insumos 
básicos e da indústria, além do apoio a pequenas e médias empresas e 
empreendedores e das parcerias realizadas com os governos estaduais.2

2 Para avaliação dos resultados de linha de pesquisa do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) sobre os impactos regionais de políticas públicas, 
inclusive relacionados aos desembolsos do BNDES, ver Resende (2014).
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Gráfico 1: 

Desembolso do BNDES para as regiões Nordeste, Norte e 
Centro-Oeste – 2007 a 2014  

 

Fonte: Elaboração própria com base em BNDES (2012; 2015b)

O conjunto de instâncias e instrumentos desenhados para con-
tribuir para a desconcentração dos financiamentos do BNDES foi 
relevante para resgatar a questão do desenvolvimento regional e 
disseminar diretrizes orientadoras da atuação nas regiões menos 
contempladas.3 Entretanto, mostra-se necessário ampliar e consoli-

3 Como destacado, entre outros, por Guimarães e Brandão (2009), Araújo (2013), 
Andrade e outros (2014) e Lemos e outros (2015), a ênfase no desenvolvimento 
regional havia sido retirada da agenda de pesquisa e de política no país e no 
mundo principalmente a partir do final dos anos 1980.
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dar essas conquistas para tornar os objetivos do desenvolvimento 
regional e territorial parte integrante da estratégia de longo prazo 
do Banco. Reconhece-se que a mensagem da missão e as diretrizes 
das políticas específicas sinalizam positivamente, contudo, não se 
traduzem automaticamente em regras e procedimentos operacio-
nais vigentes. A partir dessa percepção, há o entendimento de que é 
necessário aprofundar a inserção da visão territorial nos processos 
formais do Banco, de forma a reorientar as políticas operacionais, 
assim como os sistemas de planejamento, avaliação e tomada de 
decisões, com metodologias adequadas para tratar o tema. 

No ciclo operacional do BNDES – que abrange análise, aprova-
ção, contratação e acompanhamento dos projetos – valioso conhe-
cimento foi acumulado sobre os empreendimentos, as empresas 
e os setores de atuação dos beneficiários dos financiamentos, 
fornecendo elementos para a formulação de políticas setoriais e 
de desenvolvimento. Embora este conjunto de conhecimentos te-
nha sido relevante, nem sempre incorporou a dimensão regional 
e territorial, desconsiderando elementos determinantes, como as 
proporções continentais do país e sua divisão federativa, as di-
ferentes características e diversidade intrínsecas a cada uma das 
regiões, assim como suas dinâmicas e demandas específicas. O 
reconhecimento dessa insuficiência e da necessidade de encon-
trar caminhos tem impelido o Banco a buscar formas de absorver 
novas abordagens, que levem em consideração diferentes elemen-
tos e dimensões, principalmente a espacial, suas interações, flu-
xos e influências.

Cabe lembrar que, nessa discussão, reitera-se a necessidade de 
políticas e ações voltadas especificamente para as regiões menos 
contempladas, de baixo dinamismo e com população predominan-
temente pobre, sob pena de o país não conseguir romper o estigma
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do subdesenvolvimento. Enfatiza-se a necessidade de se desenha-
rem formas de reter e consolidar os resultados do desenvolvimento, 
tendo em vista que mais importante do que aumentar o volume de 
recursos para as regiões tradicionalmente menos contempladas é:

Evitar que a maioria desses recursos continue migrando para as 
partes mais desenvolvidas sob a forma de: contratação de recursos 
humanos qualificados, aquisição de equipamentos, bens e serviços 
de alto valor agregado, intermediação financeira e outros meios de 
vazamento e transferência de recursos e de renda para fora dos terri-
tórios mais carentes. Trata-se, portanto, de divisar formas de avançar 
no enraizamento dos impulsos dados ao desenvolvimento, visando 
contribuir efetivamente para a mitigação das desigualdades inter e 
intrarregionais (LASTRES et al., 2014, p. 27). 

Considera-se que isso se dará apenas com ações planejadas e con-
certadas para esses espaços menos privilegiados, conforme retrata o 
documento síntese elaborado na I Conferência Nacional do Desen-
volvimento Regional (I CNDR). Este alerta que:

Parte significativa dos novos investimentos e das novas demandas 
geradas nas regiões menos desenvolvidas continua sendo abasteci-
da por fontes externas às mesmas, ‘num processo de vazamento de 
renda que limita a capacidade de acumulação local e, consequente-
mente, sua capacidade de gerar empregos na quantidade e qualidade 
necessárias’. (Governo Federal, 2013, pg. 6). Aponta-se, portanto, a 
necessidade de melhorar e ampliar a infraestrutura e o sistema de 
saúde, educação e qualificação, visando aproveitar e reter oportuni-
dades e conferindo especial atenção aos territórios mais impactados 
por obras públicas e aqueles mais frágeis. Além disso, reitera-se a 
relevância de valorizar e mobilizar propostas e processos locais pró-
prios, em lugar dos modelos ofertistas, pontuais e que desconside-
ram as especificidades regionais (BRASIL, 2012).
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Questões, lacunas e oportunidades do DRT no 
modus operandi do BNDES

Em função da ressonância dos debates sobre o tema na casa, foi reali-
zada a 76ª reunião ordinária do CAR-IMA, em 1.10.2014, e em segui-
da a 10ª reunião extraordinária, em 17.10.2014, para discutir a opor-
tunidade de se criar um projeto corporativo para o desenvolvimento 
regional e uma agenda de trabalho, no âmbito do Planejamento Cor-
porativo 2015-2020, conforme orientação do presidente Luciano Cou-
tinho. O foco central das discussões realizadas foi sobre as possíveis 
formas de o BNDES avançar na operacionalização de sua missão de 
promover o desenvolvimento com redução das desigualdades sociais 
e regionais, ampliando a incorporação do território como elemento de 
tomada de decisões, planejamento e operação. 

O ponto de partida foi compreender que as desigualdades podem 
se manifestar em diversos recortes e escalas – macrorregional, in-
trarregional, intraestadual, intramunicipal – e se reproduzir por di-
ferentes dimensões – político-institucionais, econômicas, sociais e 
ambientais. E o reconhecimento que as especificidades e vocações 
mobilizadas de cada região, aliadas à existência de infraestrutu-
ra regional e urbana e de serviços públicos essenciais – educação, 
habitação, saúde, segurança, mobilidade etc. – são fatores que con-
formam ambientes geradores de capacidades e de oportunidades, 
que propiciam o melhor acesso a informação, conhecimento, ca-
pacitação, serviços tecnológicos, crédito, incentivos, cultura, lazer 
etc., assim como maior garantia dos direitos humanos.

Um desafio no cumprimento da missão do Banco está no fato de 
que o financiamento é apenas um dos elementos necessários para a 
redução das desigualdades de renda. Nesse sentido, o BNDES tem 
papel importante na formação, incremento e até no deslocamento 
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da base econômica, mas é preciso que trabalhe em sintonia com as 
políticas e estratégias públicas em todos os níveis de governo. Os 
programas de financiamentos aos estados e municípios, que visam 
apoiar os projetos de desenvolvimento integrado em todo o território 
brasileiro, têm importância fundamental. As unidades da federação, 
além de constituírem parceiros natos e compartilharem a missão 
de reduzir as desigualdades, atuam na ponta e com isso possuem 
alcance e detêm conhecimentos indispensáveis para tal. Para elevar 
ainda mais o apoio a tais iniciativas, mostra-se necessário discutir 
entraves do endividamento público dos estados e municípios. 

Em apoio à ênfase ao DRT no planejamento corporativo do 
BNDES, as reuniões do CAR-IMA de 2015 focalizaram seus des-
dobramentos e resultados. A realização deste esforço do projeto 
corporativo foi realçada, tendo em vista oportunidades para novas 
políticas para o DRT que vêm sendo discutidas no país e no mundo 
e o destaque ao papel de bancos de desenvolvimento internacionais, 
nacionais e subnacionais.

A iniciativa apoia-se no processo de reflexão realizado anterior-
mente, no âmbito do CAR-IMA, sobre os desafios e oportunidades 
para o DRT no Brasil. Foram realizadas vinte reuniões ordinárias do 
CAR-IMA sobre as perspectivas de desenvolvimento de cada região 
do país, envolvendo as diferentes áreas e equipes do Banco, e ainda 
cinco reuniões extraordinárias com especialistas regionais e o corpo 
de executivos e funcionários do BNDES, entre o segundo semes-
tre de 2012 e fevereiro de 2014. Esse conjunto de eventos permitiu 
realizar uma reflexão profunda sobre como aprimorar sua atuação 
e ampliar as oportunidades para o desenvolvimento nas regiões. 
Seus resultados foram registrados na coleção de cinco volumes 
Um olhar territorial para o desenvolvimento (SIFFERT et al., 2014; 
GUIMARÃES et al., 2014; CAVALCANTI et al., 2014; MONTORO 
et al., 2014 e LEAL et al., 2015). Os superintendentes, chefes de de-
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partamento e outros responsáveis no Banco por projetos de desenvol-
vimento e pela atuação do BNDES em cada região são os principais 
organizadores dos volumes regionais. Para o lançamento dos livros 
foi organizada nova rodada de seminários nas cinco regiões, entre 
2014 e 2015. Os seminários foram abertos ao público e contaram 
com a participação de especialistas autores dos capítulos e outros, e 
dos executivos e técnicos, assim como dos diretores, vice-presidente 
e presidente do BNDES. Estes últimos assinam respectivamente as 
orelhas, quartas capas e o prefácio de cada livro.

Desse conjunto de experiências e dos debates nas reuniões, al-
guns elementos podem ser identificados como definidores do modo 
BNDES de pensar, decidir, coordenar ações, operar e avaliar sua 
atuação, podendo-se analisar como estes dialogam com a questão 
do DRT, examinar como o Banco vem atuando e discutir oportuni-
dades de aperfeiçoamento derivadas da incorporação das modernas 
formas de olhar a dinâmica espacial e da inclusão do DRT como 
elemento fundamental de planejamento e operação.

Aponta-se para a observação de quatro pontos relevantes para a defi-
nição de estratégias de atuação do BNDES. O primeiro deles refere-se 
aos modos utilizados para representar suas prioridades e sua atuação, 
definir sua estratégia, assim como gerar, usar e difundir informações 
e conhecimentos. Incluem-se aqui desde os sistemas de informação 
sobre a dinâmica regional e territorial brasileira, as orientações das 
políticas públicas e privadas que visam ao DRT e a espacialização da 
atuação do próprio Banco e demais atores, até atividades e elementos 
tais como pesquisas, seminários e cursos de aperfeiçoamento sobre 
DRT. É relevante captar e entender a realidade para aprimorar o uso da 
visão espacial como elemento de planejamento.

De modo semelhante, propõe-se observar, sob a ótica do DRT, 
como o Banco transforma as diretrizes estratégicas derivadas de 
seu planejamento em políticas operacionais. Ao fixar métricas para 
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avaliação de parceiros, empreendimentos e empreendedores e de 
possibilidades e condições de financiamento – taxa de juros, nível 
de participação e prazos praticados no financiamento; ao realizar as 
atividades de enquadramento, análise e acompanhamento de pro-
jetos; ao operar, direta e indiretamente, financiando os diferentes 
empreendimentos; e ao avaliar os projetos apoiados, seus impactos 
e sua atuação geral. 

Visando descortinar oportunidades para incorporação do tema 
e avanços consonantes com os objetivos do desenvolvimento mais 
coeso, busca-se examinar de que maneira está inserido o desenvolvi-
mento regional na configuração de elementos tais como: a estrutura 
organizacional e hierárquica, o modelo de governança, o processo 
decisório, o sistema de capacitação e de premiação do BNDES, in-
cluindo a forma e a atuação de conselhos, áreas, departamentos, 
comitês e grupos de trabalho. Soma-se ainda o objetivo de analisar 
as fontes e estrutura de funding do BNDES, sua evolução passada 
e futura, as implicações para as políticas, objetivando identificar 
novas oportunidades de alavancar recursos que objetivem especifi-
camente o desenvolvimento regional e territorial.

Além desse conjunto de pontos organizadores, foram salientadas, 
durante as mencionadas reuniões do CAR-IMA sobre o tema, algu-
mas questões essenciais para orientar as discussões e análises, resu-
mindo os principais desafios e oportunidades à operacionalização 
da missão estabelecida pelo BNDES de contribuir para a redução de 
desigualdades sociais e regionais e à ampliação do olhar territorial 
como elemento de seu planejamento e operação.

Primeiramente, apontou-se que o foco predominantemente re-
lacionado à sustentabilidade financeira de empreendedores e 
empreendimentos tende a restringir o espaço de políticas para o 
DRT e impede a implementação de novas e criativas ações de apoio 
com visão de futuro. A ênfase ao desembolso (em volume e velo-
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cidade) funciona como política implícita, capaz de subordinar e até 
anular outros objetivos do desenvolvimento.

Por sua vez, a estrutura e o modelo de gestão compartimentada 
dificultam a integração de ações e obstaculizam o aproveitamen-
to de oportunidades regionais e territoriais. O foco das operações 
do Banco tem o recorte setorial e, em geral, se centra em partes 
de setores e, muitas vezes, no desenvolvimento de uma ou poucas 
empresas. A visão setorial, que é importante para o financiamento 
de investimentos, sendo tratada de modo pontual, torna-se restrita, 
nem sempre contemplando os diferentes atores, sua atuação no ter-
ritório brasileiro e seus diferentes requerimentos de política.

A experiência confirma que ampliar a coordenação das ações das 
diversas áreas operacionais e com parceiros externos, ao planejar o 
desenvolvimento de um território, contribui qualitativamente para o 
desempenho do BNDES. É amplamente reconhecida no Banco a ne-
cessidade fundamental de ampliar a interação e a atuação conjunta, 
com vistas a aproveitar oportunidades de implementar investimentos 
complementares em um território, mobilizar sinergias e expandir os 
resultados da atuação do BNDES. Para isso, cabe estabelecer um mo-
delo de gestão que facilite e acolha a articulação entre as equipes de 
planejamento e operação. Adicionalmente, procedimentos podem ser 
desenhados para compatibilizar a ação do BNDES em cada região 
e território com os compromissos de quem faz a política regional e 
territorial, observando as diferentes escalas de atuação e o objetivo de 
contribuir para a atuação coordenada. Da mesma forma, pensar que 
tipo de incentivos financeiros são de fato relevantes para estimular 
investimentos em regiões menos favorecidas e que outros incentivos 
podem ser complementares ou ainda mais necessários.

O atendimento à demanda já estabelecida acaba por reduzir as 
possibilidades de o BNDES ter um conhecimento mais aprofundado 
das oportunidades existentes nas diversas regiões ainda não explo-
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radas. Enfrentar o desafio de sair do balcão e fomentar propostas 
de desenvolvimento latentes e mobilizar a criação de novas capa-
citações em todo o território brasileiro é um caminho necessário, 
mas que precisa ser bem pavimentado. Daí a necessidade de tor-
nar visíveis as experiências de desenvolvimento e as demandas das 
diferentes regiões e territórios do país, para viabilizar seu apoio e 
ampliar possibilidades de atuação de forma sistêmica, mobilizando 
sinergias entre arranjos produtivos locais existentes e potenciais nas 
diferentes regiões e territórios brasileiros.

Tendo em vista a limitada capilaridade do Banco e o fato de o 
Brasil ser um país continental, existe pouca interação e há um dis-
tanciamento em relação às demandas dos atores públicos e privados 
de regiões e territórios menos contemplados. A partir desse diag-
nóstico, identificou-se a necessidade de incorporar nos procedimen-
tos novos modos de aproximação aos interlocutores, atividades e 
territórios que fazem parte dos recortes escolhidos e que podem 
ser mobilizados e financiados; assim como de estimular parcerias 
(de agentes financeiros, entidades governamentais, cooperativas de 
crédito, sistemas de franquias etc.) para atuar coordenadamente em 
territórios selecionados.

Adicionalmente foram enfatizadas as vantagens de caminhar na 
direção de reduzir as dificuldades e impedimentos de apoio a atores e 
empreendimentos de pequeno e médio porte, em especial em regiões 
menos contempladas, dada a sua importante contribuição ao desen-
volvimento local e nacional. Concluiu-se que tratar desiguais como 
iguais tende a reforçar exclusões e desigualdades. Objetiva-se ajustar 
os radares utilizados para que possam captar estruturas e APLs ca-
pazes de gerar emprego, renda e desenvolvimento local e avançar nas 
formas de simplificação das políticas de apoio e dos instrumentos de 
crédito, para com isso atingir os locais e atores mais carentes e evitar 
o vazamento do desenvolvimento (CASSIOLATO et al., 2008; 2012). 
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Que o apoio seja eficaz para contribuir para a capacidade de retenção 
e apropriação do desenvolvimento. 

Considerando-se o papel do financiamento aos entes públicos, es-
tados e munícipios, vislumbra-se aperfeiçoar as propostas de articu-
lação de iniciativas planejadas com parceiros – públicos, privados e 
comunitários – como determinante para conferir complementação, 
efetividade e sustentabilidade dos empreendimentos estruturantes. 
Do mesmo modo, induzir a formação de redes públicas de plane-
jamento participativo, que gerem conhecimentos e soluções para 
problemas comuns dos territórios, relacionados a investimentos em 
infraestrutura e serviços públicos. 

Sistemas de informações para auxiliar a análise e tomada de de-
cisões são ainda pouco valorizados, subutilizados no processo ope-
racional. As áreas de Planejamento e operacionais podem aplicar as 
informações georreferenciadas baseadas em fluxos já disponíveis 
no BNDES para planejar a atuação nos territórios. Um exemplo 
de utilização de sistema de informação a serviço do desempenho 
do produto refere-se à experiência do Departamento de Operações 
de Internet (DENET), que monitora em tempo real quem e onde 
se adquirem insumos produtivos de quem e de onde, relativos ao 
Cartão BNDES. Também, importantes avanços vêm sendo realiza-
dos com o Credenciamento de Fornecedores Informatizado (CFI), 
que permite o melhor conhecimento de fornecedores de máquinas, 
equipamentos, sistemas e componentes e de sua localização no país. 
Observou-se que quanto mais difícil é o cenário, maior a vantagem 
de se contar com uma inteligência interna que trabalhe a dimen-
são espacial a favor da missão do Banco, elaborando um plano de 
ordenamento espacial das áreas setoriais, priorizando entornos e 
vazios e permitindo-lhe captar recursos para manter o volume de 
investimentos necessários. É cada vez mais estratégico identificar 
as informações necessárias para a produção de conhecimento sobre 
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o território e as ferramentas disponíveis (especialmente as do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE), ou que podem 
ser mobilizadas para subsidiar o planejamento, elaboração de planos 
territoriais e a tomada de decisões no Banco.

A consideração desse conjunto de fatores ressalta ainda mais a 
relevância de desenvolver indicadores específicos para avaliar a 
contribuição regional e territorial dos projetos apoiados, de modo 
a orientar a proposição de atuação e de condições diferenciadas do 
financiamento. Há que se discutir a viabilidade de desenvolver e 
ampliar o uso de indicadores para avaliar o desempenho além do 
desembolso; e de a administração do Banco sinalizar suas priori-
dades e premiar o desempenho levando em consideração a atuação 
qualitativa para o desenvolvimento e a questão regional. 

A inteligência do planejamento do Banco voltada à promoção de 
desenvolvimento regional e territorial pode ser potencializada por 
programas de capacitação e de geração e difusão de conhecimen-
tos, por exemplo, estudos, publicações, seminários, cursos, intera-
ções internas e externas ao BNDES. Nesse sentido, mais uma vez 
aponta-se para a importância de atividades e ações conjuntas com 
parceiros, com destaque especial a bancos de desenvolvimento e 
agências de fomento estaduais e regionais e à Associação Brasileira 
de Desenvolvimento (ABDE).

Avanços na discussão interna sobre o DRT:  
a agenda de trabalho do projeto corporativo

A proposta do presidente do BNDES de criação de um projeto corpo-
rativo foi levada adiante e o Projeto Corporativo de Desenvolvimen-
to Regional e Territorial iniciou sua implementação em novembro de 
2014. A coordenação do projeto estruturou sete produtos (subgrupos 
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temáticos) e definiu seus líderes, especificados no Apêndice A. Um 
grupo ficou responsável por elaborar o texto da política; outro por 
propor a governança necessária para que o Banco faça a diferença 
em termos regionais; um terceiro grupo tratou de instrumentos fi-
nanceiros existentes ou a serem propostos; sendo que dois grupos se 
debruçaram em ferramentas específicas já existentes, o GeoBNDES 
e a PDR. Por fim, dois grupos, visando contribuir para a formulação 
da política, foram incumbidos do desenvolvimento e implementação 
de pilotos selecionados nas regiões menos contempladas pelo apoio: 
o semiárido nordestino e o território de Tapajós, no Pará. 

O projeto mobilizou a participação de mais de cem executivos 
e técnicos do BNDES nos grupos temáticos, indicados por chefes e 
superintendentes de várias áreas. Foi desenvolvido a partir de reuni-
ões semanais dos grupos e cada um deles planejou um conjunto de 
subprodutos, atividades e metas, usando como metodologia comum 
de trabalho a realização de: entrevistas com executivos do BNDES 
ou de outros organismos; visitas técnicas; levantamento de literatura 
e de dados; mapeamento de organismos e de experiências nacionais 
e internacionais; realização de oficinas e seminários; elaboração de 
diagnósticos e de planos etc.

Foi sugerida pelos participantes a realização de um curso para ni-
velamento de conhecimentos – conceitos e abordagens – e capacita-
ção. Para viabilizar a proposta, foram organizadas pela SAR oficinas 
com especialistas em desenvolvimento regional, territorial e urbano. 
Geralmente às tardes das sextas-feiras – e sempre em videoconferên-
cia com os departamentos regionais do BNDES – foram realizadas 
14 oficinas, semanalmente, entre março e junho de 2015, com reno-
mados professores e pesquisadores, elencados no Apêndice B.

Nos encontros, debateu-se o tema do desenvolvimento regional e 
territorial de forma ampla. A questão teórico-conceitual e práticas 
de política foi o principal viés abordado, mas especialidades e espe-
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cificidades eram também enfatizadas, de acordo com as competên-
cias e origem geográfica de cada palestrante. A experiência foi ex-
tremamente rica, agregou conhecimentos, deu importantes lições e 
subsídios, tanto para o desenvolvimento do projeto quanto para seu 
objetivo principal: reavaliar o papel e a ação do BNDES, visando 
vislumbrar e propor novas políticas, instrumentos e modos de atuar. 

A seguir, são destacados alguns pontos relevantes das contribui-
ções dos palestrantes, objetivando registrar o diálogo entre esses e 
os elementos de discussão do tema DRT no BNDES.

Contribuições das oficinas de DRT/BNDES

As oficinas do projeto corporativo envolveram os líderes dos pro-
dutos, elencados como coordenadores e debatedores oficiais das 
palestras proferidas por especialistas convidados. Foram abertas a 
todos os funcionários do BNDES e gravadas, encontrando-se dis-
ponibilizadas em meio digital, compondo o acervo do Banco. Abor-
daram temas diversos sobre o desenvolvimento regional, algumas 
focando em aspectos mais teóricos, outras em questões históricas 
do desenvolvimento brasileiro, outras sobre aspectos federativos, fi-
nanceiros, trabalhistas, fiscais e urbanos e ainda algumas relatando 
experiências de mobilização de regiões específicas. Entre estas últi-
mas, destacam-se aquelas realizadas por especialistas nas regiões do 
semiárido e amazônica, esta com foco no território do Tapajós, os 
dois casos escolhidos como pilotos do projeto.

A importância do local na formação de profissionais e cidadãos 
foi, provavelmente, o ponto mais destacado pelos palestrantes, sendo 
comentado inclusive por aqueles cujo foco da palestra não era teóri-
co. Como lembrado pela professora Sarita Albagli, o espaço precisa 
ser entendido como uma síntese, sempre provisória, entre o conteúdo 
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social e as formas espaciais, pois ao mesmo tempo em que produzi-
mos objetos, eles nos produzem, influenciando na constituição da so-
ciedade. Ou seja, o ser humano produz e é produzido pelo espaço em 
que vive. Como destacado pela professora Cleonice Le-Bourlegat, 
ele é influenciado pelo seu processo histórico no tempo e espaço, se 
construindo como indivíduo à medida que se socializa.

O espaço é também retentor de recursos que são apropriados por 
aqueles que nele têm sua história. Portanto, o território é ativado pela 
intervenção social, por meio de uma delimitação, a qual é determi-
nada pelas relações de poder no acesso e divisão de seus recursos. 
Nesse contexto, deve ser compreendido como um campo de forças 
relacional, para além de traçados naturais ou de princípios gerais 
que o delimite. O território se produz por coerção e/ou convenção, 
facilitando o enquadramento de um projeto social que molda hábitos 
e costumes que, por sua vez, permitem a estrutura comunitária. É 
uma interface biossocial, que evolui na história. Suas fronteiras são 
construções geopolíticas e as identidades comunitárias são também 
subprodutos do processo de estabelecimento de fronteiras. 

Hoje, com as mudanças ocasionadas pelo desenvolvimento nas 
tecnologias de comunicação e nos meios de transporte, se forma-
ram novas redes de relações complexas em que diferentes escalas 
se interconectam, sendo extremamente difícil entender todas estas 
conexões e delimitar geograficamente os diferentes territórios. O 
local deixou de ser apenas o lugar do encontro pessoal, tornando-
-se também os nós das redes, as quais redimensionam o território. 
Como condensou o professor Francisco Costa, neste mundo con-
temporâneo falar de território é falar de sistemas de redes. 

Três mudanças importantes decorrem desta nova dimensão territo-
rial contemporânea. Do ponto de vista individual, passa a ser neces-
sária uma maior capacidade de discernimento para que o indivíduo 
escolha entre as redes disponíveis e se aproveite deste encontro de 
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saberes para alcançar seus objetivos. É a nova era do conhecimento, 
em que o espaço tem também uma dimensão pioneira, de abertura, 
expansão e criatividade. Do ponto de vista analítico, passa a ser ne-
cessário focar nos processos que sustentam os sistemas, sendo impor-
tante desvendar em cada um os campos de poder e a tessitura. Já o 
planejamento – ao ser visto como um sistema dinâmico e interativo 
de governança das formas de interação sociedade-Estado – exige o 
desenvolvimento de uma estrutura institucional capaz de compreen-
der as necessidades e especificidades das diferentes regiões. Nesse 
sentido, o país é entendido como um sistema de regiões com trata-
mento diferenciado e agregação multiescalar. Como destacou o pro-
fessor Carlos Brandão, é necessário em qualquer análise considerar 
as múltiplas escalas, especialmente, mas não exclusivamente, as três 
escalas do pacto federativo e os três poderes: Legislativo, Judiciário 
e Executivo.

Outra argumentação convergente diz respeito à necessidade de 
utilizar diversas linhas teóricas para discutir o desenvolvimento re-
gional, dado que não há uma única capaz de abarcar a complexidade 
sistêmica das interações e trajetórias. Todos os arranjos, urbanos ou 
rurais, compõem-se de trajetórias constituintes, as quais organizam 
os insumos produtivos do APL, suas trajetórias constitutivas, e que o 
colocam em relação com o mundo. O professor Costa destacou tam-
bém a importância de utilizar os dados da matriz insumo-produto 
para avaliar as relações existentes em um APL. Reforça esse como 
um passo importante, apesar de considerar que a Redesist4 já tenha 
avançado significativamente na compreensão da dinâmica de apren-
dizado e inovação em contextos nacionais marcados por considerável 
diversidade inter-regional, elevada heterogeneidade intrassetorial, 

4 Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais, que 
tem participação de pesquisadores de todo o país e coordenação no Instituto de 
Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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regime macroeconômico potencialmente adverso e efeitos potencial-
mente desestabilizadores da globalização sobre os APLs. 

Segundo o professor José Eduardo Cassiolato, a compreensão do 
funcionamento dos distintos APLs – por não ignorar as relações e 
os fluxos entre os agentes econômicos, políticos e sociais e o territó-
rio – mostra-se fundamental no planejamento de novas políticas de 
desenvolvimento produtivo e inovativo. Acrescentou que essas serão 
mais adequadas e terão maior probabilidade de sucesso se houver um 
envolvimento significativo dos atores locais em todas as suas etapas, 
da formulação à avaliação. Políticas orientadas por este enfoque per-
mitem dar conta da grande dimensão geográfica, da diversidade, da 
heterogeneidade e de desigualdades econômicas, políticas e sociais 
que ainda existem no Brasil. Um objetivo central delas é o de ampliar 
a capacidade de gerar, assimilar e usar os conhecimentos disponíveis, 
reforçando e dando consistência às prioridades elencadas pelo projeto 
de desenvolvimento nacional e regional.

Entre as principais vantagens da implantação destas políticas, po-
de-se destacar o objetivo de contextualizar e lidar com os diversos 
atores, dentro de uma perspectiva sistêmica. Isso introduz e dá for-
mato apropriado à inclusão na agenda de pesquisa e de políticas de 
estruturas produtivas normalmente invisíveis, criando a oportuni-
dade de aproximar as políticas social e regional da política produtiva 
e inovativa. Assim, as políticas para o desenvolvimento industrial 
e tecnológico trariam para o centro da agenda de desenvolvimento 
temas como inclusão social, equidade territorial e sustentabilidade.

No aspecto de formulação de políticas, foi quase unanimidade 
entre os palestrantes a visão de que os diferentes territórios resultam 
de, e refletem, arranjos sociais, políticos e econômicos marcados 
por diferentes trajetórias que precisam ser compreendidas. Daí a ne-
cessidade de participação das populações locais na formulação dos 
planos, não apenas por conferir maior legitimidade, mas também 



29Os avanços da atuação do BNDES quanto ao desenvolvimento
regional e territorial: uma nova página na história

por ser a melhor forma de eliminar trajetórias malignas, como a 
perpetuação de pequenos grupos no poder local, em geral associa-
dos a interesses externos à região, e estimular o empoderamento 
de grupos interessados na utilização das capacitações locais para 
fortalecimento da região.

A palestra da professora Tânia Bacelar de Araújo foi bastante 
contundente, inclusive nesse ponto, ao destacar o quanto a herança 
cultural diversa existente em nosso país é um dos grandes patri-
mônios que temos, mas que, por outro lado, ainda não aprendemos 
a utilizá-la adequadamente. Sua apresentação foi ilustrada por di-
versos mapas, segundo ela, ferramenta fundamental para melhor 
compreensão da realidade do país, que mostram o quanto a herança 
negativa deixada pela ocupação concentrada do território nacional 
foi rapidamente alterada, seja qual for o recorte que se utilize (norte-
-sul/litorânea-centro/urbana-rural), pelas políticas adotadas nos úl-
timos doze anos pelo Governo Federal.

A grande mudança havida no período foi conceitual, visto que 
se passou a reconhecer a realidade de que as políticas nacionais 
setoriais, tradicionalmente utilizadas no país, têm rebatimentos na 
dimensão regional. Portanto, podem ser utilizadas para realizar po-
líticas regionais que gerem efeitos positivos no combate à desigual-
dade. Estes efeitos foram sentidos tanto nas políticas educacionais 
ou agrícolas quanto nos grandes projetos de infraestrutura e indus-
triais (principalmente aqueles como petróleo e gás). Ainda mais, em 
nível subnacional, também passaram a ser adotados planejamentos 
participativos com base regional.

Em linha semelhante e utilizando como base seus estudos sobre a 
região amazônica, e sobre o estado do Pará mais especificamente, o 
professor Costa deu destaque à necessidade de diferenciar as formas 
de entendimento e exploração da natureza e transformação de seus 
recursos com a revisão e qualificação das noções de capital natural 
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e de desenvolvimento, as quais valorizam e desprezam determina-
dos ativos. Tal diferenciação leva à reconsideração dos modos como 
são definidos e implementados os projetos tradicionais de energia, 
mineração e agroindústria na Amazônia.

O professor Wilson Cano, em sua densa reflexão retrospectiva 
das políticas brasileiras de desenvolvimento e seus resultados, sa-
lientou que sessenta anos atrás – quando o BNDES, o Banco do 
Nordeste (BNB), a Petrobras, a Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e vários outros 
organismos foram criados – em vez de ignorar, colocava-se no cen-
tro da agenda o reconhecimento e o tratamento de nossa diversida-
de regional. Comparou os momentos de desconcentração estrutural 
positiva e coesa com aqueles de desconcentração espúria, compe-
titiva e implosiva da coesão nacional e a fase atual de desenvolvi-
mento, que considera frágil em sua real capacidade de produzir e 
reter transformações estruturais. Ressaltou em especial a perda de 
capacitações empresariais, produtivas e inovativas, principalmente 
nas áreas de maior complexidade e com maior capacidade de gerar, 
agregar e enraizar valor e competências. Em seguida – ao discorrer 
sobre as adversidades nacionais e internacionais da atual conjuntu-
ra – apontou como principal desafio o avanço da financeirização, 
ainda difícil de divisar, compreender e regular, e que proporciona 
golpes e destruições, além de impor condicionantes e limitações, 
cujo entendimento talvez ajude a responder as perguntas que ele, 
Bacelar de Araújo e tantos outros palestrantes colocaram sobre por 
que (i) não temos mais no país processos de planejamento de lon-
go prazo e um projeto nacional de desenvolvimento; (ii) reestrutu-
ramos e destruímos parte do Estado e das empresas estatais; (iii) 
perdemos importantes capacitações produtivas que ocasionaram a 
concomitante diminuição do grau de soberania e da capacidade de 
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implementar políticas para o desenvolvimento; e (iv) o BNDES não 
consegue atender de forma ampla e efetiva aos requisitos do desen-
volvimento de diferentes atores, regiões e atividades.

Em sua apresentação, mais vinculada à questão financeira do 
desenvolvimento regional, a professora Vanessa Petrelli também 
destacou que essas políticas podem ser de dois tipos: aquelas mais 
tradicionais que utilizam recursos orçamentários e dos vários fun-
dos de desenvolvimento existentes no país para estimular regiões 
mais necessitadas, e as que articulam as políticas públicas em ge-
ral com objetivos regionais. Estas últimas são tipicamente formula-
das em nível federal, resultado da articulação dos ministérios cuja 
atuação se organiza, integral ou parcialmente, em bases territoriais 
(Planejamento, Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Cida-
des); dos ministérios da área de infraestrutura pública (Transportes, 
Minas e Energia, Comunicações); dos ministérios responsáveis pe-
las políticas de desenvolvimento setorial ou regulação econômica 
(Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Turismo, Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Ciência e Tecnologia, Fazenda); e dos 
ministérios diretamente responsáveis pelas políticas com forte im-
pacto social (Desenvolvimento Social, Saúde, Educação e Cultura).

Os resultados desta política, articulada em nível federal, podem 
ser observados em diversos dados apresentados pela professora 
Vanessa. A comparação da taxa de crescimento do Nordeste em re-
lação à do Brasil, mostrou que a primeira foi maior que a média do 
país no período 2002-2009 em todos os setores de atividade, exceto 
na mineração que depende de disponibilidade de recursos naturais. 
Expôs, ainda, que a redução dos índices de extrema pobreza no 
mesmo período indica o quanto a região melhorou sua situação em 
relação à média do país. E salientou que a articulação de políticas, 
e o consequente crescimento acelerado da região, fez com que as 
operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional para a região 
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crescessem significativamente no período, tanto de recursos livres, 
quanto de direcionados (habitacional, rural, BNDES etc). 

Os professores Leonardo Guimarães e Jair do Amaral Filho abor-
daram a questão do desenvolvimento do Nordeste, também enfati-
zando as transformações, percebidas a partir da taxa de crescimento 
da região. Apontam que o Nordeste se beneficiou de mudanças es-
truturais com redução da pobreza e atuação de maior peso do Esta-
do, mas questionaram a sustentabilidade desses resultados no longo 
prazo, tendo em vista, entre outros pontos, a baixa taxa de formação 
de capital humano e de infraestrutura e as dificuldades de aumento 
da produtividade na região. Amaral Filho enfatiza a necessidade de 
se pensar estrategicamente e lembra a I Conferência Nacional de 
Desenvolvimento Regional e as reivindicações para que seja dis-
cutido um novo modelo de desenvolvimento produtivo, que insira 
todas as regiões do país e repense suas instituições.

Guimarães apresentou informações detalhadas produzidas sobre 
as mudanças ocorridas no mercado de trabalho da região, taxas de 
crescimento acima da média do país, do emprego formal, melhora 
da remuneração do trabalho, avanço do número de anos de perma-
nência escolar, entre outros. Apontou a necessidade de se buscar 
a implementação de novas cadeias produtivas e a renovação das 
tradicionais, além do adensamento da complementação de cadeias 
associadas aos projetos estruturantes. 

A importância de politicas baseadas em processos de planejamen-
to participativo e capazes de realizar a convergência entre enfoques 
bottom-up e top-down constituiu ponto muito destacado pelos pro-
fessores Lúcia Falcón e Sérgio Castro, entre outros. Principalmente 
no que diz respeito ao combate à pobreza. Foi também notado que 
(i) a receita própria per capita dos municípios é muito baixa e con-
centrada; (ii) os mais pobres não têm receita suficiente para arcar 
com suas obrigações e muito menos para investir em programas de 
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gestão; e (iii) as transferências vinculadas à saúde e educação e as 
de caráter distributivo e devolutivo têm papel fundamental no equi-
líbrio da receita per capita municipal do país.

Apesar do esforço dos últimos anos, persiste o problema de desi-
gualdade da partilha federativa de recursos públicos entre os entes 
federados brasileiros e ainda é limitado o papel redistributivo dos 
investimentos públicos brasileiros. Alguns dos palestrantes, como 
a professora Petrelli, chamaram a atenção ao fato de os bancos de 
desenvolvimento brasileiros estarem forçados, por lei nacional, a se-
guir as regras de exposição de risco das suas operações definidas 
no acordo da Basiléia, algo que não acontece na maioria dos países. 
Esta “camisa de força” colocada sobre estes bancos faz com que 
não possam cumprir plenamente a sua função, limitando sua expo-
sição ao risco de financiar projetos a atores e regiões mais caren-
tes, naquelas atividades que fogem do padrão, por sua novidade ou 
“invisibilidade”. As operações com as unidades federativas, confor-
me realçou a professora Lúcia Falcón, poderiam ser aperfeiçoadas, 
por exemplo, com a inclusão na avaliação de crédito do estado ou 
município de estimativas do aumento da arrecadação de impostos 
gerada em função da implementação do projeto, assim como com a 
negociação de prazos de amortização em função do tipo de projeto. 

O pesquisador Aristides Monteiro, ao abordar a dificuldade his-
tórica de as políticas regionais promoverem a desconcentração da 
indústria, alertou que, embora tenha havido aumento das transfe-
rências para as regiões Nordeste e Norte, por meio de fundos de 
participação e outros fundos, os vazamentos de renda continuam a 
ocorrer de forma muito acentuada, dificultando as transformações. 
Argumentou que a guerra fiscal, como instrumento de atração de 
empreendimento, se limita a beneficiar algumas poucas empresas, 
lembrando as ainda existentes tensões e dificuldades de coordenação 
entre os entes federativos. Refletindo sobre a necessidade de políti-
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cas mais efetivas, apresentou projeções que estimam que, mantidas 
as taxas de crescimento da primeira década do século XXI, o tempo 
previsto para essas duas regiões alcançarem 75% do produto interno 
bruto (PIB) per capita médio do país seria de 14 anos para o Norte e 
50 anos para o Nordeste. 

A retomada da capacidade de planejamento nacional, que – como 
destacado pelo professor Cano – havia sido desmontada ao longo 
dos anos 1990, foi fundamental para retomada das políticas indus-
triais, sociais e regionais. Alertou, no entanto, para o alto risco de 
rapidamente serem revertidas se não forem consolidadas. Adicionou 
que, embora tenha havido uma desconcentração produtiva acentua-
da, esta ainda foi de um tipo espúrio, pois os setores mais avançados 
estão concentrados em apenas quatro estados da federação. Para fa-
zer política regional é necessário um Estado preparado para planejar 
o longo prazo. Criticou a obsessão com o curto prazo, a perda de 
soberania e a falta de um projeto nacional de desenvolvimento coeso 
e capaz de orientar e dar coerência aos apoios e ações praticadas.

Este ponto relaciona-se a uma das questões mais colocadas du-
rante as oficinas aos palestrantes: a importância de uma política 
regional, como eixo do projeto de desenvolvimento brasileiro, sua 
condução em nível nacional e o papel do BNDES. O professor Cano 
destacou que o Banco pode ter este protagonismo de mover a estru-
tura e já o fez diversas vezes na história do país, já que é função de 
um banco de desenvolvimento focar no longo prazo. A maior parte 
dos palestrantes assumiu posição semelhante, ou seja, favorável ao 
protagonismo do Banco na contribuição para a formulação da polí-
tica, tendo em vista as competências e conhecimentos que acumula. 
A professora Lúcia Fálcon lembrou várias leis propostas pelo Ban-
co, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas destacou, assim 
como a professora Bacelar de Araújo, que para executar as políticas 
será necessário forçar a comunicação, para garantir a ação conjunta 
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com as várias instâncias de governo. Portanto, não é papel do Banco 
ditar as políticas, mas como órgão de excelência da administração 
federal tem capacidade e obrigação de colaborar para formulação e 
é agente fundamental na implementação das mesmas.

Neste ponto, vale destacar uma provocação da professora Tânia 
Bacelar de Araújo, conclamando o corpo técnico do Banco a atuar 
proativamente, de forma a fomentar projetos nas regiões menos con-
templadas. Para ela, é importante ir além do atendimento à demanda 
usual por seus produtos, que tende a reforçar a concentração do de-
sembolso nas regiões e beneficiários habituais. Para executar uma 
política regional proativa, a professora sublinha ser fundamental 
que a instituição disponha de informações detalhadas dos diferentes 
territórios, conhecendo suas necessidades, capacitações e forças de 
poder, para estar apto a formular propostas adequadas às necessida-
des locais. Isso exigiria ampliar o esforço de deslocamento (“diária 
não é despesa, é investimento” como colocou a professora) e mesmo 
a abertura de novos escritórios pelo país.

A importância de conhecer melhor nossa realidade, em vez de se-
guir modelos elaborados para explicar outras realidades, também no 
nível teórico, foi destacada pelo professor Carlos Brandão. Esse mime-
tismo, produto de nossa herança colonial, nos leva a conhecer e a dar 
maior valor aos conhecimentos produzidos nos países considerados 
como mais avançados e embaraça nossa visão da realidade. Brandão 
reitera ser fundamental focarmo-nos na importância, na densidade e 
na sofisticação do pensamento gerado na América Latina.

Diferentes palestrantes realçaram o peso da obra latino-americana 
na compreensão do desenvolvimento e suas políticas. Com destaque 
para: a visão sistêmica, muito trabalhada por Celso Furtado, e a re-
levância de entender as inter-ramificações, inter-regionalidades e in-
terurbanidades; a lógica do grande capital no capitalismo dominado 
pelas finanças; o contexto geopolítico e macroeconômico local, na-
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cional e internacional; as tendências do atual regime de acumulação, 
os grupos econômicos, seus encadeamentos, capacidades e interes-
ses; assim como a formação social, seus conflitos e convergências.

O professor Cassiolato em sua palestra aprofundou o assunto 
mostrando como o próprio modo de se entender o desenvolvimento 
pode afetar as opções de política. A visão dominante, sustentada por 
escolas dos principais países capitalistas industriais, coloca que as 
experiências desses exemplificam as formas e as políticas almeja-
das de desenvolvimento, restando aos outros países tentar seguir o 
mesmo caminho (catch up). Acrescentou a necessidade de não igno-
rar que grande parte das tecnologias existentes foi desenvolvida de 
acordo com a oferta de recursos e as necessidades de demanda dos 
países mais avançados. Sua incorporação acrítica pode, portanto, 
aprofundar exclusões, distorções e dependências.

Como existe certa inércia dos sistemas estabelecidos, as tecnolo-
gias e infraestruturas antigas persistem por um longo período, ini-
bindo mudanças radicais, mesmo após o estabelecimento de um novo 
paradigma. Estando bem posicionado para o novo paradigma tecno-
lógico sustentável – devido às capacitações científico-tecnológicas 
acumuladas, aos importantes avanços e disseminação no território 
brasileiro da infraestrutura de formação, aos seus recursos e do-
tações naturais (água, energias limpas, os diferentes biomas etc.), 
diversidade cultural e à possibilidade de aprofundar a inclusão de 
segmentos marginalizados da sociedade – o Brasil tem a oportu-
nidade de investir numa política de longo prazo focada nessa po-
tencialidade e liderar, por meio de desenvolvimentos próprios, as 
tecnologias portadoras de futuro.

Também o professor Guimarães, mencionando o Nordeste, re-
forçou a necessidade de fomentar novas atividades que incorporam 
inovações e que sejam portadoras do futuro. E o ex-senador Inácio 
Arruda, ainda nessa linha, mira o semiárido nordestino e salienta 



37Os avanços da atuação do BNDES quanto ao desenvolvimento
regional e territorial: uma nova página na história

a importância de se investir em modelos de desenvolvimento que 
apontem para o futuro, baseados em novos conhecimentos e tecno-
logias, energias renováveis, tecnologias da informação e comunica-
ção (TIC), ciências da vida etc. para quebrar a pobreza dessa que é 
uma região extremamente povoada.

A professora Raimunda Monteiro, reitora da Universidade Fede-
ral do Oeste do Pará (Ufopa), em sua palestra, focalizou na Amazô-
nia e especificamente no território do Tapajós, um dos casos pilotos 
do projeto corporativo. Mostrou que na região já foram realizadas 
diversas ações para estimular o desenvolvimento local participativo 
e o aproveitamento de saberes e recursos locais, visando atender as 
necessidades de inclusão e sustentabilidade. A própria universidade 
que dirige pode ser considerada um dos investimentos realizados 
na região nesse sentido, além do surgimento de uma indústria dife-
renciada em bases sustentáveis e de modelos inovadores para saúde, 
educação e extensão tecnológica que levam em conta as especifici-
dades regionais. No entanto, salientou que muitas ações ainda pre-
cisam ser tomadas para evitar o agravamento das desigualdades e 
consolidar dominialidades territoriais que garantam direitos e mo-
dos de vida dos povos em suas múltiplas diferenças, evitando que o 
interesse de setores, como o de insumos agrícolas e de mineração, 
dominados por grandes empresas, desfigurem a região e criem gra-
ves problemas sociais por utilizar métodos inadequados e baseados 
no velho paradigma.

Certamente, o país enfrentará alguns desafios, tanto frente ao 
novo cenário global, em que se coloca a crescente financeiração da 
economia mundial, quanto frente ao quadro interno, em que tere-
mos que consolidar o processo de democratização e construir um 
consenso político que garanta a implementação de um projeto de 
longo prazo, capaz de diminuir as significativas disparidades, que 
ainda impactam profundamente diferentes territórios. A supera-



38 Revista do BNDES 44, dezembro 2015

ção desses obstáculos precisará contar, necessariamente, com uma 
agenda produtiva e inovativa que se conecte à agenda socioambien-
tal do futuro. Essa visão, que prioriza a realidade do território brasi-
leiro (no lugar das formulações teóricas internacionais), seguindo as 
demandas das populações locais, incentivando os saberes locais e a 
produção cooperativa na formulação de planos de desenvolvimento 
regionais foi destacada por muitos dos palestrantes. Os professores 
Brandão, Claudio Egler, Falcón, Cassiolato, Costa e Amaral Filho 
talvez tenham sido os mais enfáticos nessa argumentação, mas não 
foram os únicos.

O professor Egler e a professora Falcón defenderam um planeja-
mento baseado na organização de redes de cidades, focado princi-
palmente nas cidades médias, para que as diferentes regiões possam 
ter suas necessidades básicas atendidas, não tendo que recorrer às 
grandes metrópoles regionais. O objetivo é levar à constituição de 
redes relacionais, à codificação de conhecimentos tácitos e à difu-
são de tecnologias entre estas cidades de modo a aumentar sua sus-
tentabilidade, já que a rede urbana estabelece limites e determina 
condições sistêmicas ao desenvolvimento. Para além da manutenção 
do sistema urbano em boas condições funcionais, uma política con-
sistente e dinâmica, capaz de acompanhar as mudanças rápidas às 
quais o ambiente urbano está sujeito, deve estar apta a cuidar da or-
ganização do território, com seus fluxos de pessoas, bens e serviços 
e cultura. Evitar-se-ia assim a reconcentração espacial da riqueza e 
a reprodução das desigualdades no território, numa totalidade que 
integra o urbano e o rural no mesmo mar de problemas ambientais 
e sociais. O principal argumento é que as redes de cidades possuem 
grande força enquanto eixo de transformação do território.

Como base para suas proposições, Falcón utiliza a linha de pes-
quisa do IBGE sobre a Região de Influência das Cidades (Regic), 
a qual foi apresentada em oficina específica pelos pesquisadores 
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Claudio Stenner e Marcelo Motta, quando se pode conhecer a sua 
riqueza e possibilidades de aplicação. Publicado em 2007, o estudo 
trabalha regiões de influência de uma centralidade – que mantêm 
laços históricos de identidade, cultura, coesão etc. – que formam 
redes de cidades, nas quais a análise dos fluxos permite observar 
como se dá o processo econômico de organização do território. O 
estudo permite estabelecer uma hierarquia das cidades e contribuir 
para o planejamento e para subsidiar políticas de desenvolvimento.

O ex-senador Inácio Arruda, relator do Estatuto das Cidades, 
considerou como o maior desafio para a transformação da quali-
dade de vida das pequenas e médias cidades a implantação do pla-
nejamento urbano com participação da população local. Destacou 
ainda, a questão fundiária rural e urbana como ponto central de bus-
ca de soluções para prosseguir na inclusão da população. Apontou 
para a dinamização de médias e pequenas cidades, que crescem em 
grande velocidade, destacando a importância da descentralização 
de universidades e institutos federais de ensino e pequisa e o forta-
lecimento de suas bases em regiões antes não alcançadas.

Ainda sobre a questão urbana, o professor Roberto Monte-Mór 
e o urbanista Vicente Loureiro sublinharam o papel e a comple-
xidade do planejamento urbano e metropolitano, sua governança, 
participação da sociedade e formas de financiamento. Monte-Mór 
salientou que planejamentos participativos são complexos, porém 
oferecem uma legitimidade que aqueles construídos de cima para 
baixo não têm. Loureiro lembrou a necessidade de se compartilhar 
o planejamento e também as decisões dos organismos públicos com 
empresas, academia e a sociedade civil para alcançar resultados. E 
apontou para a tendência de substituir o modelo de financiamento 
pontual a investimentos por outro que trata o desenvolvimento de 
modo integrado, observando uma gama de investimentos no terri-
tório que contribuam para a melhoria da qualidade de vida urbana.
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A participação popular se coloca como prioritária, entre outros 
motivos, para evitar que as cidades se transformem em cidades-em-
presas, o que vem acontecendo em vários lugares do mundo, confor-
me colocou o professor Carlos Vainer, mantendo assim seu aspecto 
de espaço político e evitando que a produtividade se sobreponha aos 
aspectos humanísticos da lei e da estrutura social e perca seu caráter 
harmônico e utópico. Outro ponto que mereceu destaque na discus-
são sobre a importância da participação popular no planejamento, 
foi o fato de as necessidades não serem iguais em cidades de mesmo 
porte. A realidade de cidades com baixo nível de renda no Nordeste 
do país não pode ser comparada com a da região Sul, por exemplo, 
exigindo políticas e investimentos diferenciados.

A convergência dessa ideia com os objetivos do planejamento es-
tratégico do BNDES foi significativa, visto que o fortalecimento das 
cidades médias foi um dos objetivos que levaram à implantação do 
projeto corporativo DRT. O fortalecimento destas cidades fará com 
que elas se tornem centros locais que ao mesmo tempo possam ofertar 
serviços de maior qualidade em setores chaves, como transporte e co-
municação, saneamento, energia, rede de serviços públicos de saúde, 
educação, assistência e segurança pública, cultura e lazer e demandar 
produtos das pequenas cidades sob sua influência, muitas das quais 
rurais ou urbanas, como definido pelo secretário Humberto Oliveira, 
que discutiu a ideia de rever a concepção de ruralidade no Brasil, o 
que traria significativas implicações para as políticas públicas.

Para Oliveira, esta nova visão romperia com a visão produtivista 
do rural como território da produção agropecuária, passando a ser 
visto para além das atividades primárias e de seu corte setorial, e 
entenderia o rural como o espaço de vida, de produção e de rela-
ções especiais com o meio ambiente. Nesse sentido, haveria uma 
expressiva heterogeneidade na ruralidade brasileira. Conforme 
apontado por ele, as áreas consideradas rurais no país representam 
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aproximadamente 37% da população e 89% (4.958) dos municípios 
brasileiros. Destas, apenas 11% (562) podem ser consideradas como 
essencialmente rurais e isoladas de centros urbanos, ou seja, 89% 
dos municípios rurais brasileiros, onde moram 31,6% da população, 
estão integrados dentro de uma rede com centralidade em um único 
centro urbano. Esses municípios integram o que Oliveira denomina 
de “rural ampliado”.

Em estreita convergência com a linha de argumentação da 
ex-secretária de planejamento, Maria Lúcia de Oliveira Falcón des-
tacou que o principal efeito da utilização desta nova visão do rural 
sobre as políticas, consiste nas vantagens da adoção do foco no ter-
ritório como unidade de planejamento e coordenação. Aumentar as 
prioridades e o orçamento para os espaços rurais poderia levar à 
inclusão de pessoas e lugares pobres do país na rota do desenvolvi-
mento, conectando o rural ao projeto de nação e desenvolvimento 
do país pela integração entre a cidade e o campo nos territórios ru-
rais, além de valorizar a cooperação horizontal entre os municípios 
para potencializar as suas capacidades, aumentar a chance de se 
obter melhores e maiores resultados no atendimento à população e 
ampliar a escala das ações de governo no atendimento à população 
rural. No entanto, para ser executado precisa estimular o protago-
nismo dos atores locais, assegurando pluralidade, representativi- 
dade e paridade e promovendo igualdades de gênero.

A importância de que o planejamento tenha uma dimensão territo-
rial e seja feito de forma articulada nas diferentes esferas e dimensões, 
além de contar com a participação social, tanto na sua elaboração 
como na sua gestão, também consistiu no foco central da palestra 
de Esther Bemerguy. Cabe aqui salientar o destaque dado pelo Mi-
nistério do Planejamento em seu esforço de definir uma agenda de 
desenvolvimento para o território do Tapajós (BRASIL, 2014) sobre 
as vantagens de eleger plataformas capazes de efetivamente integrar 
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políticas e ações dos diferentes ministérios, estados e municípios, 
agentes privados e comunidades locais, conforme destaca o 1º Rela-
tório da ADT do território do consórcio intermunicipal do Tapajós:

A estratégia de elaboração das ADTs – conduzida pela SPI/MP – 
almeja inserir a dimensão territorial no processo de planejamento do 
desenvolvimento. Esse procedimento significa (i) uma orientação da 
oferta das políticas públicas às demandas territorialmente definidas; 
(ii) eleger o território como plataforma de integração entre as polí-
ticas públicas; bem como (iii) promover a articulação e pactuação 
federativa e a participação social. 

Esse tipo de planejamento territorial demanda a identificação de 
complementaridades e convergências entre as estratégias políticas e 
administrativas construídas nas diversas escalas de governo (federal, 
estadual, municipal e outros entes territoriais, como os consórcios) 
e que devem estar explicitadas em seus Planos Plurianuais – PPAs. 
Nesse sentido, a ADT tem como objetivo refletir as interações en-
tre as estratégias explicitadas pelo PPA desses entes governamen-
tais, bem como do conjunto de ações estruturantes que emergem 
dessas estratégias. 

As ações estruturantes, planejadas e/ou em execução pelos diversos 
tipos de governo, seguem, na maioria das vezes, lógicas específicas a 
cada setor de ação governamental (transporte, saúde, educação etc.), 
e ensejam dinâmicas territoriais próprias. Fortalecer a cooperação 
federativa em torno das ADTs permitirá ao Estado e à sociedade ter 
maior clareza sobre essas dinâmicas, inclusive suas lacunas, agre-
gando qualidade no exercício permanente de planejamento público, 
ao tempo em que reconhece as múltiplas referências espaciais que 
orientam a ação estatal.

Registra-se que o BNDES foi um dos participantes e colaborador 
desta importante iniciativa, cujo foco recebeu destaque no projeto 
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corporativo DRT, como um dos dois casos pilotos priorizados, con-
forme apontado anteriormente.

Sérgio Castro foi outro dos palestrantes que enfatizou a impor-
tância do planejamento regional, colocando que a questão regional 
no Brasil é, mais do que nunca, uma questão nacional, e que a re-
ferência ao território é um dos componentes fundamentais para a 
construção de um novo projeto nacional de desenvolvimento com-
petitivo, inclusivo e sustentável. Para ele, o projeto precisa ter visão 
de futuro focando no conhecimento, inovação e sustentabilidade, de 
modo a explorar nichos e janelas de oportunidade existentes nos ati-
vos reais e potenciais disponíveis nas regiões menos desenvolvidas, 
que podem reorientar os caminhos do desenvolvimento brasileiro. 
Citou como exemplo a bioindústria, os novos materiais, os produtos 
da floresta e o turismo sustentável na Amazônia; a energia eólica e 
solar, e a construção e soluções de mobilidade sustentáveis no Nor-
deste; e a oleoquímica, a sucroquímica, e os equipamentos e técni-
cas agrícolas sustentáveis no Centro-Oeste. 

Do lado produtivo, lembrou que a tendência à desconcentração nos 
setores industriais tradicionais em direção às regiões com abundância 
de mão de obra e razoável base urbana e de serviços pode dar um 
grande estímulo aos projetos. Do lado da demanda, mencionou fatores 
como a crescente procura por produtos e serviços enraizados terri-
torialmente e ricos em autenticidade; mudanças recentes no perfil e 
na composição da demanda industrial nacional e internacional, com a 
incorporação de novas camadas sociais, as quais expandem o mercado 
para produtos industriais de média tecnologia; e a crescente demanda 
por infraestrutura econômica e social nos países em desenvolvimento. 
Porém, para que estes potenciais sejam plenamente explorados, no-
tou ser necessário superar as políticas padronizadas, vinculando-as 
às características locais, com a indução e o fortalecimento de novas 
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centralidades, expandindo a capacidade de controle e organização dos 
diferentes territórios, num modelo de rede policêntrica de cidades.

Do ponto de vista do financiamento a um projeto deste tipo, apon-
tou, como um dos aspectos mais importantes, o atendimento aos dife-
rentes atores envolvidos (setor público, iniciativa privada de diferentes 
portes, organizações sociais), garantindo que todos possam ter uma 
atuação inovadora e sustentável e priorizando aqueles que tenham 
maior potencial mobilizador das forças produtivas locais e forte ca-
pacidade de geração e retenção regional de renda. Para tal mostra-se 
necessário capacitar, articular e fortalecer o sistema brasileiro de fo-
mento em todos os níveis (Governo Federal, BNDES, ABDE, agên-
cias de fomento estaduais) para que utilize esta nova forma na análise, 
execução e acompanhamento de projetos.

Considerações finais

A elaboração deste artigo objetivou sintetizar os esforços do BNDES 
visando aprimorar sua atuação em prol do desenvolvimento regional 
e territorial. Para tal, foi realizado um breve apanhado e enfatizado 
um de seus desdobramentos fundamentais: a agenda de trabalho do 
projeto corporativo de desenvolvimento regional e territorial.

Tal agenda se encontrava em pleno andamento quando esta con-
tribuição foi finalizada. Todavia, a intensidade e relevância dos 
trabalhos levaram os autores deste artigo a registrar os resultados 
das 14 oficinas que organizaram no primeiro semestre de 2015, em 
apoio à coordenação do projeto DRT, as quais contaram com re-
nomados especialistas e envolveram os participantes do projeto e 
outros funcionários do BNDES. 

A qualidade dos debates reafirmou a importância de contribuir 
para recuperar e disseminar as principais reflexões sobre os desa-
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fios e oportunidades para o desenvolvimento regional e territorial, 
assim como as sugestões sobre políticas para sua promoção, no 
Brasil e no mundo.

Considera-se relevante o fato de o ciclo de oficinas DRT haver 
iniciado com o resgate da história do desenvolvimento humano e da 
questão do espaço e tempo, no auditório do Centro de Estudos Rômu-
lo de Almeida, no BNDES, no início de 2015, ano seguinte ao que se 
comemoraram os cem anos de nascimento deste ex-diretor do Banco. 
A exemplo deste, vários pensadores e especialistas no tema foram 
referenciados e suas principais contribuições foram revisitadas.

Metade deste artigo objetivou resumir algumas das mais impor-
tantes conclusões dos debates, as quais se pode, em retrospectiva, 
assinalar a importância de:

• entender os desafios colocados pela crescente financeirização 
da economia nacional e internacional e, em especial, as limita-
ções à implementação de políticas de desenvolvimento coesas 
e de longo prazo;

• requalificar o desenvolvimento e o planejamento no atual ce-
nário, com destaque ao papel do Estado e de um banco de 
desenvolvimento como o BNDES;

• avançar na produção de informações e conhecimentos ade-
quados e capazes de representar as condições, desafios e po-
tencialidades do desenvolvimento brasileiro em seu conjunto;

• utilizar modelos de planejamento e de política sistêmicos e 
contextualizados, que alcancem os distintos atores, territó-
rios e atividades e estimulem suas capacidades de apresentar 
propostas para seu próprio desenvolvimento;

• entender os diferentes arranjos produtivos locais e regionais, 
suas trajetórias constituintes e constituídas, visando iluminar 
possibilidade de constituir novas trajetórias;
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• intensificar a articulação dos diferentes atores, tanto internos 
ao BNDES – suas áreas, departamentos e equipes –, como 
externos, como, por exemplo, poder público nas três esferas – 
federal, estadual e municipal –, empresas, instituições de en-
sino e pesquisa, sociedade civil; e

• mobilizar processos de interação e cooperação (ao contrá-
rio da ênfase à fragmentação e competição) e em especial 
da reunião e potencialização de saberes e conhecimentos de 
variados tipos, formas e origens no enfrentamento, com vi-
são de futuro, do desafio sistêmico do desenvolvimento dos 
diferentes territórios.

Para finalizar esta contribuição, não se poderia deixar de regis-
trar que todos os palestrantes convidados para participar das oficinas 
parabenizaram o BNDES – nas pessoas de seu presidente, diretores, 
coordenadores e participantes do projeto DRT – tanto pela iniciativa, 
quanto pela qualidade das questões colocadas e o nível dos debates. 
Foi especialmente ressaltada a importância e a oportunidade de reali-
zar essa reflexão dentro do planejamento estratégico do Banco, tendo 
em vista o papel e o compromisso que tem com o desenvolvimento. 
Não foram poucos os que manifestaram suas expectativas positivas 
e que apontaram que tal esforço e seus desdobramentos certamente 
marcarão a história do BNDES e do desenvolvimento brasileiro.
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Apêndice A

Coordenação e grupos do Projeto de DRT/BNDES

Coordenação: Daniela Arantes

Co-coordenação: Fernanda Thomaz

Líderes dos grupos

1. Formulação da política: Flávia Kickinger

2. Revisão da PDR: Eduardo Kaplan, Lucas Linhares e  
 Patricia Carneiro 

3. Aperfeiçoamento do GeoBNDES: Gumersindo Sueiro 

4. Revisão dos instrumentos financeiros: William Saab,  
 Rodrigo Mendes Leal e Roy David Frankel

5. Governança: André Souto e Fernanda Thomaz

6. Desenvolvimento e implementação do piloto Tapajós: 
 Luiz Antonio Pazos

7. Desenvolvimento e implementação do piloto Semiárido: 
 Rodrigo Almeida de Aguiar e Dalmo Fujita
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de Campina Grande – UFCG e Universidade Federal do Rio 
de Janeiro – UFRJ); Carlos Brandão (UFRJ); Maria Lúcia 
Falcón de Oliveira (Universidade Federal de Sergipe – UFS); 
Carlos Vainer (UFRJ); Inácio Arruda (Secretaria da Ciência, 
Tecnologia e Educação Superior do Ceará); Vicente Loureiro 
(Câmara Metropolitana de Integração Governamental do Rio 
de Janeiro); Roberto Luis Monte-Mór (Universidade Federal 
de Minas Gerais – UFMG); Vanessa Petrelli (Universidade 
Federal de Uberlândia – UFU); Leonardo Guimarães 
(Universidade Federal da Paraíba – UFPB); Aristides 
Monteiro (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea); 
Esther Bemerguy (ex-secretária da Secretaria de Planejamento 
e Investimentos Estratégicos do Ministério de Planejamento, 
Orçamento e Gestão – SPI/MPOG); Humberto Oliveira 
(Ministério do Desenvolvimento Agrário); Claudio Stenner e 
Marcelo Motta (IBGE); Sarita Albagli (Instituto Brasileiro 
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de Informação em Ciência e Tecnologia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – IBICT/UFRJ); Raimunda Nonato 
Monteiro (Universidade Federal do Oeste do Pará – Ufopa); 
José Cassiolato (UFRJ); Jair do Amaral Filho (Universidade 
Federal do Ceará – UFC); José Borello (Universidad Nacional 
de General Sarmiento, Argentina).
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O risco de crédito da carteira de 
operações do BNDES: a última 
década em perspectiva

Eduardo Ichikava*

Resumo

Este artigo avalia a evolução da carteira de operações do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao longo 
de dez anos (2004 a 2014) sob a ótica do risco de crédito, nos termos 
da regulação bancária nacional, que estabelece critérios próprios para 
a classificação. Além da análise do comportamento de determinados 
atributos da carteira ativa de crédito do Banco, é aplicado um indi-
cador discreto que relativiza a qualidade da carteira do BNDES com 
a qualidade do agregado de crédito do Sistema Financeiro Nacio- 
nal (SFN) para sua avaliação. Demonstra-se que, durante todo o perí-
odo em análise, o risco de crédito das operações do BNDES é menor 
que o observado no agregado de crédito do SFN. 

* Administrador do BNDES, mestre em Economia Empresarial pela Universidade 
Candido Mendes (Ucam) e professor da Faculdade de Ciências Políticas 
e Econômicas do Rio de Janeiro, da Ucam. O autor agradece os valiosos 
comentários e sugestões de Victor Pina Dias, Jorge Cláudio Cavalcante de 
Oliveira Lima e Selmo Aronovich, bem como dos dois pareceristas anônimos, 
que muito contribuíram para a melhoria da versão final deste trabalho. Este 
artigo é de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, 
a opinião do BNDES.
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Abstract

This article assesses how the operations portfolio of the Brazilian 
Development Bank (BNDES) has progressed over ten years (2004 
to 2014) from the perspective of credit risk in accordance under the 
terms of national banking regulation, which establishes particular 
criteria for classification. In addition to analyzing the behavior of 
certain attributes of the Bank’s credit portfolio, a separate indicator 
that relativizes the quality of the BNDES’ portfolio with the credit 
aggregate of the National Financial System (SFN) is applied. It 
is shown that, throughout the period under review, the risk of the 
BNDES’ credit operations is lower than that registered in the SFN 
credit aggregate.
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Introdução

O aumento corrente da aversão ao risco é uma consequência natural 
de um quadro macroeconômico que reúne crescimento baixo (ou 
negativo) e expectativas pessimistas de recuperação no curto e mé-
dio prazo. Tal quadro afeta o comportamento dos agentes avessos ao 
risco, especialmente bancos, que reduzem a oferta de crédito, e fir-
mas investidoras1, que adiam, redimensionam ou cancelam projetos 
e reduzem a demanda por crédito. A retração do mercado de crédito 
resultante permite, contudo, a melhor identificação dos agentes com 
elevado risco, com ênfase naqueles que necessitam de liquidez, o 
que mitiga a seleção adversa. Essa conjunção (retração do mercado 
e redução da assimetria de informação) pode ser capaz de direcionar 
os bancos na adição de novos créditos com perfil menos arriscado 
aos seus ativos. As operações de crédito contratadas no passado, 
contudo, tendem a impor o perfil de risco do portfólio de crédito dos 
bancos no início do ciclo recessivo. 

Um quadro recessivo não determina, necessariamente, a deterio-
ração imediata da capacidade de pagamento dos agentes. De forma 
intuitiva, os devedores mais sujeitos ao aumento intempestivo do 
risco de crédito nesse cenário, ou seja, ao súbito aumento da pro-
babilidade de não pagamento de suas obrigações financeiras decor-
rentes da dívida, seja ela intermediada ou não, são aqueles cujo nível 
de risco corrente se encontra em grau especulativo, isto é, aqueles 
com maior risco. O possível aumento relativo da parcela da carteira 

1 O termo se aplica para empresas que estão executando ou pretendem executar 
projetos de investimento, tais como expansão da capacidade produtiva e moder-
nização/atualização. 
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de crédito ativa2 dos bancos classificada nesses níveis de risco com-
binado com o possível aumento de inadimplência3 e/ou de créditos 
renegociados4 resultaria no aumento do perfil de risco da carteira 
ativa de crédito e, por consequência, na necessidade de redimensio-
namento de capital e reservas.

Com o Acordo de Capital de Basileia II5 (Basileia II), a exigência 
de capital para a realização de operações de crédito em linha com 
os níveis de risco aos quais as instituições financeiras se expõem 
nessas operações trouxe implicações indeléveis ao comportamento 
dessas entidades frente ao risco. Mais risco implica mais capital. 
De forma complementar, o risco da carteira ativa de crédito afeta 
o resultado dessas entidades. Consequência da regulação bancária 
brasileira, que obriga a constituição mensal de provisão proporcio-
nal ao risco de crédito do saldo devedor existente.6 Quanto maior o 
risco da carteira, maior a provisão exigida e mais afetado o resul-
tado econômico-financeiro da instituição financeira no exercício.7

2 Neste trabalho, tal termo designa o conjunto de operações de crédito registradas 
no ativo de instituição financeira com algum saldo devedor, adimplentes ou 
inadimplentes, mas não baixadas a prejuízo.

3 Inadimplência será tratada como o não pagamento integral, persistente, de obri-
gações financeiras devidas.

4 Tradução adaptada do termo restructured troubled loans, definido pelo Comitê 
de Basileia como aquele crédito objeto de concessões dadas ao tomador que não 
seriam consideradas em situações normais, em virtude de dificuldades finan-
ceiras enfrentadas por esse tomador (BASEL COMMITTEE ON BANKING 
SUPERVISION, 1999). 

5 Para mais informações, ver Basel Committe on Banking Supervision (2006); e 
Castro (2007), que detalha e explica os principais conceitos do acordo.

6 De forma estrita, a norma ora em vigor (Resolução 2.682, de 21 de dezembro 
de 1999, do Conselho Monetário Nacional – CMN), abordada em detalhes no 
tópico seguinte, estabelece regras para constituição de provisão para créditos de 
liquidação duvidosa.

7 A contrapartida dessa provisão na demonstração do resultado do exercício (DRE) 
são as despesas operacionais.
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Em um cenário no qual predomina a tendência de aumento de 
atrasos e inadimplência, em linha com a persistência de uma con-
juntura desfavorável à atividade econômica, o risco intrínseco das 
carteiras de crédito formadas até então tende a aumentar, ainda que 
haja seleção mais eficiente (ou menos arriscada) de operações. Nos 
ciclos econômicos recessivos observa-se com mais clareza os efeitos 
da formação das carteiras de crédito durante ciclos precedentes de 
expansão.8 Sendo o crédito pró-cíclico, maior é a probabilidade de 
existirem exposições contratadas durante ciclos de expansão que 
tendam a ficar mais arriscadas ao longo dos ciclos de recessão. Con-
siderando essa premissa, seria possível identificar tal movimento 
por meio da distribuição dos saldos devedores nos níveis de risco de 
crédito ao longo do tempo. De forma análoga, também seria possí-
vel visualizar a perda esperada9 pelos bancos por meio do compor-
tamento das provisões resultantes da distribuição efetuadas pelos 
bancos frente ao total de exposição em operações de crédito10 e, a 
partir do perfil de risco originado nessa análise, revelar determi-
nadas características assumidas pelos bancos na conformação da 
oferta de crédito11 no tempo.

Este trabalho analisa o comportamento do risco de crédito da car-
teira ativa de crédito do Sistema BNDES ao longo da última década 
(2004-2014). Na seção seguinte, é realizado um breve histórico das 

8 Para mais detalhes, ver Bikker e Hu (2001) e Bikker e Metzemakers (2003).
9 Perda esperada, do inglês expected loss (EL), representa o valor da perda de 

uma exposição (exposure at default – EAD), dada a probabilidade de inadim-
plência (ou probabilidade de default – PD) e a probabilidade de recuperação de 
crédito por meio das garantias (ou loss given default – LGD). Algebricamente, 
EL = EAD x PD x LGD. Para mais detalhes, ver Lima (2008), Cavallo e Majnoni 
(2002) e Stephanou e Mendoza (2005).

10 Será discutida a questão da não aplicabilidade (de forma irrestrita) dessa rela-
ção (perda esperada e provisões) no Brasil em função da regra imposta para o 
SFN no tópico seguinte.

11 Para mais detalhes, ver Matthews e Thompson (2008) e Freixas e Rochet (2008). 
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normas regulatórias que determinam as obrigações decorrentes do 
risco de crédito das operações, bem como uma breve revisão da 
literatura. Na terceira e na quarta seções, são apresentados o ma-
peamento dos dados e a análise da evolução do risco de crédito da 
carteira ativa do Sistema BNDES nesse período. Por fim, são expos-
tas as conclusões das análises desenvolvidas nas seções anteriores.

O risco de crédito de operações e a regulação 
bancária brasileira

As avaliações sobre o risco envolvido em transações de dívida sur-
giram na economia moderna no início do século XX.12 Uma escala 
de notas criada para sintetizar um conjunto de indicadores relacio-
nado à capacidade do emissor do título (bond) em cumprir com suas 
obrigações contratuais foi instituída e uma nota (rating) nessa esca-
la consubstanciava a noção do risco envolvido. Sylla (2001) aponta 
que, conforme afirmado pelas agências de classificação de risco, 
ratings podem indicar uma noção da probabilidade relativa ao re-
torno prometido e uma estimativa, caso ocorra inadimplemento, de 
quanto dos fundos obtidos pelo emissor (e quando) poderá ser de-
volvido aos investidores.

Desde então, acompanhando o crescimento e o aumento da com-
plexidade dos mercados financeiros, ratings e escalas de risco de 
crédito evoluíram e se tornaram necessidades (e até exigências) dos 
agentes desses mercados. O conceito original, entretanto, permane-
ce válido: ratings de crédito simbolizam o risco de não pagamento 
de uma exposição derivada de dívida. Como “o risco de crédito de 

12 Em 1909, os títulos de dívida emitidos pelo setor ferroviário norte-americano 
tiveram seu risco de crédito classificado através de ratings. Para mais detalhes, 
ver Sylla (2001).
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um empréstimo ou de qualquer outra exposição durante um dado 
período envolve tanto a probabilidade de default (PD) como a fra-
ção do valor do empréstimo suscetível à perda com o evento de 
inadimplência”13 (TREACY, 2000, p. 171), um rating de crédito re-
presenta uma probabilidade e, ao mesmo tempo, materializa uma 
opinião prospectiva sobre o risco de crédito.

Somente em 1999 o Banco Central do Brasil (BCB) instituiu, 
formalmente, uma escala própria de ratings de crédito, aplicável 
às operações de crédito contratadas pelas instituições financeiras 
participantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Semelhante 
às escalas adotadas pelas agências de classificação de risco e pe-
los bancos, geralmente construídas em função da probabilidade de 
default baseada em características dos tomadores de crédito, a es-
cala instituída, além de facultar a aplicação de métodos tradicionais 
de avaliação de risco de crédito, ancorava o rating de uma operação 
ao tempo de atraso observado. Em vez de se ater à probabilidade do 
evento de não pagamento, a escala do BCB distribuía os períodos de 
persistência dos eventos de não pagamento ocorridos, contudo sem 
a mesma granularidade das escalas das agências.

A lógica aplicada pode ser explicada pelo histórico de normas 
que precederam a atualmente em vigor (Resolução 2.682, de 21 de 
dezembro de 1999, do Conselho Monetário Nacional – CMN). As 
normas anteriores tratam, primordialmente, de questões relaciona-
das à provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD). Desde 
a Circular 319, de 8 de dezembro de 1976, do CMN, que facultou 
às instituições financeiras o registro, como despesa operacional, dos 
montantes destinados à constituição de provisão para créditos de 

13 Livre tradução do autor. O acrônimo equivalente ao termo “perda com o evento 
de inadimplência” usado no texto (Lied) será substituído por LGD (loss given 
default). Importante notar que a EL está intimamente relacionada à provisão 
para créditos de liquidação duvidosa (PCLD).
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liquidação duvidosa,14 e a Circular 321, de 8 de dezembro de 1976, 
do CMN, que tornou obrigatória a constituição daquela provisão, 
até a Resolução 1.423, de 27 de novembro de 1987, do CMN, que 
disciplinou a forma como seriam reconhecidos os créditos de liqui-
dação duvidosa15 e instituiu pisos diferenciados para a constituição 
de provisões,16 o comportamento da autoridade monetária nacional 
transparecia uma espécie de preocupação primária com aspectos pos-
teriores à formação das carteiras de crédito dos bancos em detrimen-
to aos limites de risco e volume de crédito que os bancos deveriam 
se sujeitar (de forma a garantir a solvência e a liquidez do sistema). 
Ressalta-se o contexto no qual tais normas foram produzidas: as duas 
primeiras citadas coincidem com o período pós-Milagre Econômico 
e a última com a crise inflacionária pós-Plano Bresser.

Com a Resolução 1.748, 30 de agosto de 1990, o CMN consoli-
dou as normas referentes aos créditos de liquidação duvidosa e à 
provisão desses créditos e definiu uma forma de classificação das 
operações de crédito contratadas pelas instituições financeiras por 
meio do tempo de atraso ou inadimplência observado: operações 
normais (vencidas até sessenta dias); operações em atraso (vencidas 
há mais de sessenta dias, mas com garantias); e operações em liqui-

14 De forma genérica, essa norma estabelecia que a provisão corresponderia a 3% 
do montante dos créditos a receber à época do lançamento. 

15 Seriam considerados como de liquidação duvidosa os créditos relativos a opera-
ções: (i) vencidas, total ou parcialmente, há mais de sessenta dias; (ii) tituladas 
por empresas sob regime falimentar ou de liquidação extrajudicial; e (iii) adian-
tamentos a depositantes após decorridos sessenta dias da data da ocorrência.

16 Os níveis mínimos de provisão passaram a ser: (i) 100% dos créditos inscritos 
em créditos em liquidação e sobre parcelas de créditos não cobertas pelas ga-
rantias reais ou penhoras judiciais; (ii) 100% dos créditos garantidos por fiança, 
aval ou outra modalidade de garantia fidejussória, vencidos há mais de 150 dias, 
à razão de 15% ao trimestre; e (iii) 10% dos créditos garantidos por direitos 
reais de garantia ou penhora em valor suficiente à cobertura desses créditos, 
mensalmente e a partir de 450 dias de vencidos.
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dação (vencidas há mais de sessenta dias sem garantias ou vencidas 
há mais de sessenta dias com garantias). A partir dessa classifica-
ção, novas alíquotas para formação da PCLD foram constituídas: 
20% do saldo de operações com cobertura de garantia suficiente;17 
50% do saldo de operações com cobertura de garantia insuficiente; 
e 100% do saldo de operações em liquidação. Apesar de o primeiro 
Acordo de Capital de Basileia18 ter ocorrido dois anos antes, ainda 
não havia regulação explícita sobre o risco de crédito intrínseco à 
atividade bancária no Brasil. 

Com a Resolução 2.099, de 17 de agosto de 1994, o CMN iniciou 
a implementação do primeiro Acordo de Capital de Basileia, intro-
duzindo nas instituições financeiras o conceito de capital mínimo 
dependente do nível de risco da estrutura dos ativos existentes. Ain-
da que de forma genérica, o risco vinculado à exposição passou a 
ser matéria da regulação bancária brasileira.19 Três classes de risco 
foram instituídas: risco normal, com fator de ponderação de 100%, 

17 A norma explicita os tipos de garantias que deveriam ser considerados para a 
determinação da cobertura da operação: caução de duplicatas, títulos, ações 
negociadas em bolsas de valores, debêntures registradas na Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM), direitos creditórios sobre o Fundo de Participação dos 
Estados (FPE) e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Servi-
ços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); 
warrant; fiança bancária; hipoteca de imóvel; penhor industrial e mercantil; 
alienação fiduciária; seguro de crédito de exportação; e aval.

18 1988, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. 
Nesse acordo, foram definidas as exigências mínimas de capital como contra-
partida ao risco de crédito. Para mais detalhes, ver Basel Committee on Banking 
Supervision (1988).

19 Nesta norma, estabelece-se o patrimônio líquido exigido em função do risco 
das operações ativas (PLE), correspondente a 8% do ativo ponderado pelo risco 
(APR). O APR é o resultado da aplicação de um fator de risco pré-estabelecido 
para cada um dos subconjuntos componentes do ativo de uma instituição finan-
ceira (circulante, realizável a longo prazo, permanente, coobrigações e garan-
tias prestadas).
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risco reduzido, com fator de ponderação de 20%, e risco nulo, com 
fator de ponderação de 0%. A forma como essa norma conceituava 
e tratava o risco de crédito das operações era associativa: opera-
ções de financiamento e empréstimos, debêntures e outros créditos 
foram classificados como objetos de risco normal (100% expostos 
ao risco, isto é, não mitigadas). Dessa maneira, além de obrigar as 
instituições financeiras a formarem provisões sobre os saldos das 
operações em função de tempo de atraso ou inadimplência e das 
garantias existentes de acordo com a Resolução 1.748/1990, o BCB 
passou a exigir capital compatível à exposição ao risco de crédito 
quatro anos depois.20

Apesar de os fundamentos do primeiro Acordo de Capital de 
Basileia estarem implantados no SFN e, como consequência, existir 
uma relação entre a exposição ao risco de crédito (ativo) e o capital 
mínimo exigível (patrimônio líquido), persistia a assimetria com a 
forma como a qualidade da carteira de operações afetava as pro-
visões (resultado). O risco de crédito, base da precificação de em-
préstimos e financiamentos do sistema bancário, permanecia difuso 
no foco de regulação do BCB. A base da classificação das opera-
ções de crédito dos bancos continuava sendo o prazo de atraso ou 
inadimplência. A Resolução 2.682/1999, em vigor até os dias atuais, 
derivada e substituta da Resolução 1.748/1990, reduziu a assimetria 
existente. Por meio dessa norma, a carteira de operações de crédito 

20 Transcrição do artigo que explicita tal obrigatoriedade:
 “Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a fun-

cionar pelo Banco Central do Brasil, exceto as cooperativas de crédito, além 
dos limites mínimos de capital realizado e patrimônio líquido estabelecidos no 
Anexo II, devem manter valor de patrimônio líquido ajustado compatível com o 
grau de risco da estrutura de seus ativos.

 Parágrafo único. A obtenção do valor de que se trata levará em conside-
ração a ponderação das operações ativas da instituição pelo risco a essas 
atribuído.” (CMN, 1994)
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detida por uma instituição financeira passou a ser classificada, tem-
pestivamente, em função de uma escala de risco de crédito própria 
e a regra de constituição de PCLD passou a considerar uma equi-
valência hipotética entre o risco de crédito intrínseco à exposição 
existente e a perda derivada do risco.

Em linha com as normas antecessoras, a base da escala de risco de 
crédito estabelecida é o tempo de atraso (ou inadimplência) no paga-
mento devido. Assim, cada intervalo de tempo de atraso corresponde 
a um nível mínimo de risco de crédito, e a classificação resultante 
implica na constituição de provisão proporcional. Apesar de estabele-
cer níveis mínimos de risco para operações com atrasos registrados, a 
norma não determina que tais níveis de risco (B a H) sejam exclusivos 
desse tipo de operação, o que possibilita às instituições financeiras 
estender a classificação de operações sem atrasos registrados para 
tais níveis de risco.

A partir dessa norma, as instituições financeiras foram obriga-
das a classificar suas operações de crédito de forma regular (men-
sal, semestral ou anualmente),21 sob pena de os saldos devedores das 
operações sem risco atribuído (nível de risco H) serem provisiona-
dos integralmente. Outra inovação instituída foi a “regra de arrasto”, 
que determina que o maior risco atribuído entre as operações de um 
mesmo cliente ou grupo econômico deve ser aplicado às suas demais 
operações, salvo àquelas com características específicas. Com isso, o 
regulador introduziu, formalmente, o conceito de contágio do risco de 
crédito nos grupos econômicos.

21 A norma estabelece revisões mensais, no caso de atrasos no pagamento das 
obrigações; semestrais, para operações de um mesmo cliente ou grupo econô-
mico que, somadas, superem 5% do patrimônio liquido ajustado (ou patrimônio 
de referência, PR) da instituição financeira; e anuais, para operações adim-
plentes de um mesmo cliente ou grupo econômico menores que, somadas, não 
atinjam 5% do PR.
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Tabela 1

Resolução 2.682/1999 do CMN: escala de risco de crédito

Nível de risco Período em atraso (dias) Alíquota para PCLD

AA - 0%
A - 0,5%
B 15-30 1%
C 31-60 3%
D 61-90 10%
E 91-120 30%
F 121-150 50%
G 151-180 70%
H Acima de 180 100%

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

A comparabilidade dessa escala com as escalas de risco de cré-
dito das agências classificadoras de risco pode ser observada nos 
níveis de risco tipificados como normal (herança da Resolução 
1.748/1990 do CMN) – AA, A, B e C –, que englobam as operações 
com atraso de até sessenta dias. Em princípio, e considerando o fato 
de existir uma ancoragem no tempo de atraso de pagamento dos 
créditos, seria factível associar ratings de crédito de qualquer escala 
atribuídos para dívidas não inadimplentes aos dois primeiros níveis 
de risco da escala CMN (AA e A), contudo, a mesma associação aos 
dois últimos níveis (B e C) requereria, primeiramente, a convenção 
do que se consideraria como crédito inadimplente.

Annibal (2009, p. 5) descreve e analisa diferentes índices de 
inadimplência e reconhece que a “tarefa de obter uma definição ope-
racional de inadimplência, ou default, para fins de avaliação de risco 
de crédito não é trivial”. Conforme definição do Basel Committee on 
Banking Supervision (2006), um default é caracterizado após noventa 
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dias sem o cumprimento das obrigações materiais decorrentes do cré-
dito.22 Caso se considere o limite do risco normal (sessenta dias) como 
o marco de transição entre o estado de atraso e o estado de inadim-
plência, poderia ser factível, em princípio, uma associação dos níveis 
de risco B e C da escala CMN com ratings de grau especulativo das 
escalas das agências de classificação de risco, dado que o tempo de 
atraso envolvido não caracterizaria (ainda) um default.

Uma regra de equivalência entre escalas de ratings baseadas em 
PDs e uma escala de PCLD, contudo, tende a ser discricionária, 
dada a diferença existente entre as curvas. Considerando somente o 
segmento AA-C (risco normal, comparável), tem-se uma magnitude 
muito limitada (três pontos percentuais) frente à das PDs. Como 
somente os níveis de risco AA e A correspondem a créditos com 
pagamentos não atrasados, a faixa de equivalência entre alíquotas 
de provisionamento e PDs é ainda mais restrita.

Segundo Cavallo e Majnoni (2002), “a estrutura conceitual esta-
belecida reconhece a existência de duas categorias de absorvedo-
res de choques: provisões para perdas em empréstimos e capital”. 
Assim, enquanto o capital regulatório se destinaria à cobertura de 
eventos de perdas não esperadas (UL) – representativas, mas infre-
quentes –, PCLDs se destinariam à cobertura de ELs, que podem 
ser mensuradas. Portanto, as provisões constituídas pelos bancos 
deveriam equivaler à perda esperada nas suas operações de crédi-
to. Ao instituir uma escala de risco de crédito pouco granular, com 
alíquotas de provisão fixas e ancorada em períodos de atrasos, é 
possível inferir que a regulação bancária brasileira induz à forma-
ção de reservas para perdas não necessariamente equivalentes às 

22 De forma complementar ou alternativa, um evento de default pode ser reco-
nhecido quando o banco considera que o devedor é incapaz de pagar suas obri-
gações, o que implica na execução de garantias. Para mais detalhes, ver Basel 
Committee on Banking Supervision (2006) e Annibal (2009).
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perdas esperadas, o que faz com que a equivalência pretendida entre 
ELs e PCLDs não ocorra sempre, seja no nível portfólio (carteira 
ativa de crédito), seja nos agregados de risco da escala definida pela 
Resolução 2.682/1999. 

Gráfico 1
Resolução 2.682/1999 do CMN: curva de alíquotas   
de provisão
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do CMN.

Como a norma regulatória que instituiu a obrigatoriedade de 
classificação de risco das operações de crédito não explicita uma 
modelagem para essa avaliação, mas define que tanto os elementos 
básicos de um empréstimo ou financiamento (valor, garantias e na-
tureza/finalidade) como os elementos usuais que compõem o risco 
de crédito de devedores e garantidores terceiros23 sejam avaliados, 

23 Prestadores de garantias fidejussórias (pessoais), isto é, fianças e avais.
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é possível considerar que os ratings corporativos desses atores de 
uma operação de crédito poderiam fundamentar o rating de ope-
rações adimplentes.24 Como garantias nunca aumentam o risco de 
crédito de uma operação, a EL de uma operação não inadimplente 
tenderia, no extremo, à PD atribuída ao devedor.

Gráfico 2
Estrutura conceitual ( framework) definido por Basileia II

Perda 
esperada (EL)  

Perda não 
esperada (UL)  

Nível de 
confiança

Frequência

Perdas 
potenciais  

Valor em risco (VaR) 

Fonte: Elaboração própria, adaptado a partir de Basel Committee on Banking 
Supervision (2005).

Por fim, completando o conjunto de normas que constituem o 
tripé da regulação brasileira do risco de crédito, com a Resolução 
2.844, de 29 de junho de 2001, do CMN, que estabeleceu o limite de 
25% de exposição de uma instituição financeira ao risco de crédito 
de um único devedor (pessoa física, jurídica ou grupo econômico), a 
questão da mitigação dos efeitos gerados pela concentração de risco

24 Para mais detalhes, ver Lima (2008), Cavallo e Majnoni (2001), Stephanou e 
Mendoza (2005) e Borio e Lowe (2001).
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nos portfólios foi materializada. Tal limite prudencial que restrin-
ge a exposição concentrada deriva da publicação Core Principles 
for Effective Banking Supervision (BASEL COMMITTEE ON 
BANKING SUPERVISION, 1997, p. 25-26), que registra que “25% 
do capital é, tipicamente, o quanto um banco ou conglomerado ban-
cário pode se expor a um tomador pertencente ao setor privado não 
bancário ou a um grupo de tomadores estreitamente relacionados 
sem a aprovação específica da fiscalização”.25 Em tese, a combi-
nação dessa regra com a regra de contágio imposta pela Resolução 
2.682/1999 e as exigências de capital determinadas na Resolução 
2.099/1994 imporia desincentivo para comportamentos de não di-
versificação das instituições financeiras.26

Uma visão geral da carteira ativa de crédito do 
BNDES na última década

Uma carteira ativa de crédito de um banco espelha sua forma de atua-
ção e pode fornecer diversas sinalizações para o mercado. Com a apli-
cação das normas regulatórias, a partir de duas informações básicas 
que delas podem ser extraídas e comparadas – o volume agregado de 
crédito mantido pelos bancos e a distribuição do volume alocado por 
nível de risco de crédito –, é possível inferir a eficiência operacional e 
prospectar cenários em função de conjunturas. 

25 Livre tradução do autor. Um dos princípios centrais (core principles) da fiscaliza-
ção bancária trata da concentração de risco e grandes exposições (concentrations 
of risk and large exposures). O princípio 9 do documento citado descreve a ques-
tão. Para mais detalhes, ver Basel Committee on Banking Supervision (1997).

26 Apesar da existência de um limitador para a exposição ao risco de crédito de um 
único grupo econômico, o risco de concentração não é totalmente mitigado. As 
questões relacionadas a esse tema não são endereçadas no presente trabalho, que 
pretende se ater às questões de alocação do risco de crédito de carteiras. 
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A carteira ativa de crédito do Sistema BNDES espelha o volume e 
o tipo de direcionamento de crédito ofertado sob um grau elevado de 
exigências a cumprir. Em dez anos, de dezembro de 2004 a dezembro 
de 2014, o saldo da carteira ativa de operações de crédito e repasses 
interfinanceiros27 do Sistema BNDES cresceu 370%, com aumentos 
anuais crescentes até meados de 2008 e decrescentes a partir de então. 
Por outro lado, o saldo das operações ativas de crédito do SFN (com-
putadas as operações de crédito do próprio BNDES) teve aumento 
superior a 510% no mesmo período.

Gráfico 3
Evolução da carteira de crédito e repasses financeiros do BNDES 
e dos saldos das operações de crédito do SFN (em R$ milhões)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de BNDES e BCB.28

27 Repasses interfinanceiros referem-se às operações indiretas do BNDES, isto 
é, operações de crédito contratadas por agentes financeiros credenciados que 
utilizam recursos do BNDES e assumem o risco de crédito.

28 BNDES: dados internos e BCB: séries 11717, 11718, 11719, 11720, 11721, 11722,  
11723, 11724 e 11725 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais – versão 2.1 (SGS).
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Gráfico 4
Taxas anuais de crescimento do saldo devedor da carteira 
de crédito e repasses financeiros do BNDES e dos saldos das 
operações de crédito do SFN

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de BNDES e BCB.29

Comparando-se as taxas de crescimento anual30 do saldo da carteira 
de crédito do BNDES e do saldo das operações ativas de crédito do 
SFN, percebe-se, além de certa simetria, as diferenças entre o compor-
tamento pró-cíclico do crédito ao consumo (predominante a partir de 
2004) e o comportamento anticíclico de um banco de desenvolvimento 
(notável a partir de 2008). Até 2007, enquanto a taxa anual de cresci-
mento dos saldos do SFN era crescente e superior a 20%, a taxa anual 
de crescimento do saldo da carteira do BNDES permanecia abaixo de 
9%. Em 2008, ano da crise financeira global, o crescimento registrado 

29 BNDES: dados internos e BCB: séries 11717, 11718, 11719, 11720, 11721, 11722, 11723, 
11724 e 11725 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais – versão 2.1 (SGS).

30 Taxa correspondente à variação do saldo devedor registrado ocorrida entre 
janeiro e dezembro do ano.
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tanto no BNDES como no SFN superou 29%. No ano seguinte, sob o 
efeito da crise, a oferta de crédito doméstica (privada, com ênfase no 
consumo) se retraiu de forma acentuada e o crescimento dos saldos 
das operações de crédito do SFN se limitou a 15%. Em contrapartida, 
a exposição do BNDES aumentou em patamar ainda superior ao do 
ano anterior, resultado de sua atuação anticíclica. A partir de então, 
a despeito do aumento pontual da taxa de crescimento observada no 
SFN, ficou nítida a desaceleração contínua do crescimento dos saldos 
das operações de crédito no sistema e no BNDES.

O crescimento significativo ocorrido na carteira de crédito do 
BNDES não se resume ao simples aumento da oferta de crédito. O 
crédito direcionado majoritariamente voltado para o investimento re-
quer, entre outras coisas, prazos muito longos para pagamento31 e, em 
diversas situações, prazos significativos de carência. Considerando 
que os saldos devedores dos financiamentos são capitalizados du-
rante o período de carência, a combinação de valores de pagamentos 
(amortização e juros) relativamente pequenos (decorrentes dos prazos 
alongados de contratos) e aumentos persistentes dos saldos devidos 
(em virtude da capitalização decorrente dos prazos significativos de 
carência) potencializa qualquer aumento da oferta de crédito.

31 A questão dos prazos médios das operações de crédito é um dos principais 
diferenciais do crédito livre frente ao crédito direcionado. Por sua natureza, 
enquanto carteiras de crédito formadas por contratos de menor duração (curto 
prazo) são mais suscetíveis às ações dos bancos para a readequação às condi-
ções do mercado, carteiras de longo prazo apresentam mais rigidez. Algumas 
peculiaridades dos contratos de longo prazo afetam e limitam a ação dos ban-
cos, especialmente no que diz respeito à venda e às reestruturações de dívidas. 
Garantias, covenants e condições/exigências mais robustas estão, geralmente, 
presentes nos contratos de longo prazo. Assim, por exemplo, vendas de volu-
mes representativos de carteiras de contratos de longo prazo entre os agentes 
não são comuns. Nas circunstâncias atuais, o risco de crédito das operações de 
médio e longo prazo contratadas apresenta-se como um dos fatores críticos para 
os bancos que operam no mercado nacional.



72 Revista do BNDES 44, dezembro 2015

Apesar de contraintuitivo, dada a magnitude do crescimento obser-
vado, a variação mensal do saldo da carteira ativa de crédito intercalou, 
em diversos meses, taxas positivas e negativas, o que demonstra que 
não houve crescimento ininterrupto do volume de crédito durante os 
120 meses do período analisado. A diferença (negativa) entre os fluxos 
de pagamento/quitação e contratação/capitalização em carência, bem 
como a baixa de saldos inadimplentes nesses meses podem explicar, 
ainda que parcialmente, as taxas negativas observadas. As variações 
do saldo da carteira do BNDES e dos saldos das operações de crédito 
do SFN são totalmente harmônicas, mas com diferentes magnitudes.

Gráfico 5
Variações mensais do saldo devedor da carteira de crédito e 
repasses financeiros do BNDES e dos saldos das operações de 
crédito do SFN (razão entre o saldo devedor de um mês e o 
do mês anterior)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de BNDES e BCB.32

32 BNDES: dados internos e BCB: séries 11717, 11718, 11719, 11720, 11721, 11722, 11723, 
11724 e 11725 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais – versão 2.1 (SGS).
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A participação do BNDES no saldo total das operações de crédito 
do SFN não foi majorada durante o período. No início da série, a 
carteira de operações do BNDES respondia por pouco mais de 28% 
do saldo total existente no SFN. Após quase cinco anos de redução, 
a participação relativa aumentou (resultado da ação anticíclica em-
preendida) até iniciar uma trajetória de flutuação em torno de uma 
participação média de 21% a partir de 2013.

Gráfico 6
Evolução da participação das operações de crédito e repasses fi-
nanceiros do BNDES e do saldo das operações de crédito do SFN
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de BNDES e BCB.33

O risco de crédito da carteira ativa do BNDES, classificado confor-
me a Resolução 2.682/1999, apresentou significativa redução no pe-
ríodo. As operações classificadas nos níveis AA e A da escala CMN, 
correspondentes aos créditos sem atrasos ou aos créditos adimplentes 
com classificação de risco equivalente, respondiam, no início do pe-
ríodo (dezembro de 2004), a mais de 60% do saldo devedor total da 

33 BNDES: dados internos e BCB: séries 11717, 11718, 11719, 11720, 11721, 11722, 11723, 
11724 e 11725 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais – versão 2.1 (SGS).
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carteira existente e, no fim do período, (dezembro de 2014) a mais de 
80%. Os demais níveis pertencentes ao risco normal (B e C), corres-
pondentes aos créditos com atrasos de até sessenta dias ou aos crédi-
tos adimplentes com classificação de risco equivalente, passaram de 
30%, em 2004, para pouco menos de 19% em 2014. 

Comportamento semelhante ocorreu no risco de crédito das ope-
rações do SFN. Os créditos classificados nos níveis AA e A da 
escala CMN tiveram aumento de dez pontos percentuais entre o início 
e o fim da série, ultrapassando 70% do total, enquanto os classificados 
nos níveis B e C tiveram redução de seis pontos percentuais no mesmo 
período, atingindo menos de 23% do total. Menor variação foi obser-
vada nos créditos classificados nos piores níveis de risco, que no início 
do período respondiam por mais de 10% dos saldos totais e no fim do 
período detinham pouco menos de 7% dos saldos totais.

O efeito da melhora do perfil de risco34 dos portfólios ativos dos ban-
cos durante o período se traduz na redução do nível geral de provisões 
exigidas, um dos possíveis fatores que favoreceram os resultados do 
setor. Tomando a distribuição registrada dos saldos nos níveis de ris-
co de crédito como base para o cálculo das respectivas PCLDs, foram 
obtidas curvas para o nível geral de  provisões do BNDES e do SFN 
(com ou sem os saldos do BNDES). O nível da PCLD do BNDES re-
gistrou redução de quase 90% enquanto o SFN pouco menos de 30% 
(ou menos de 20%, caso não sejam computados os saldos do BNDES). 
No BNDES, o nível de provisão no início da série ultrapassava 4% e 
no fim, 0,5%. No SFN, o nível de provisão no início da série chegava 
a pouco menos de 6% (ou 7%, excluindo-se os saldos do BNDES) e no 
fim, a pouco mais de 4% (ou 5%, excluindo-se os saldos do BNDES).

34 Justifica-se o termo sob o escopo da análise, que se limita ao conjunto de ope-
rações ativas, isto é, aquelas ainda não baixadas a prejuízo nas demonstrações 
financeiras dos agentes.
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Gráfico 9
Nível de provisões (PCLD) mensal
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de BNDES e BCB.37

Um único fator é capaz de explicar a redução mais intensa do ní-
vel de provisões ocorrida no BNDES: o aumento da concentração da 
exposição nos níveis de menor risco, cujas alíquotas de provisão são 
bem menores que as demais (a maior alíquota aplicável para opera-
ções sem atrasos registrados corresponde a 0,5%). As curvas corres-
pondentes ao nível de risco normal do BNDES e do SFN no período 
mostram trajetórias que partem de razões PCLD/saldos próximas, 
apresentam inclinações opostas até meados de 2013 e convergem para 
os níveis 0,4% (BNDES) e 0,5% (SFN). As curvas correspondentes 
aos riscos mais elevados (níveis D a H), entretanto, revelam uma re-
dução mais acentuada de provisões no BNDES (devido à redução dos 
saldos nesses níveis de risco) em comparação ao SFN. Nessa parcela 
correspondente ao agregado dos níveis mais arriscados da escala, a 
diferença do grau de provisão entre os agregados do SFN (sem e com 
os saldos do BNDES) ultrapassa um ponto percentual no fim da série.

37 BNDES: dados internos e BCB: séries 11717, 11718, 11719, 11720, 11721, 11722, 11723, 
11724 e 11725 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais – versão 2.1 (SGS).
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Considerando o nível de provisão uma proxy para a determinação 
da EL e, dada a escala de risco do CMN, do nível de risco das car-
teiras de crédito do BNDES e do SFN, seria possível concluir que, 
enquanto a carteira do SFN manteve risco acima de C durante toda 
a série (dado que o nível de provisão total permaneceu acima de 
3%), a do BNDES atingiu risco pouco pior a A no fim da série (dado 
que o nível de provisão total permaneceu entre 0,5% e 1%).

Avaliação da qualidade do crédito do BNDES na 
última década

A comparação das distribuições dos saldos por níveis de risco das 
carteiras de crédito dos bancos baseadas nas normas regulatórias bra-
sileiras pode representar uma forma intuitiva de aferir a qualidade 
desses ativos. Um indicador (discreto) representado pela razão entre 
as parcelas relativas a cada nível de risco isolado ou agregado de di-
ferentes entidades constituiria a base para a construção de modelos 
de análise capazes de avaliar as decisões alocativas praticadas pelos 
agentes, sob a ótica do risco de crédito.

Foram construídos dois indicadores (discretos) para a avaliação da 
qualidade de crédito do BNDES durante o período em análise: um 
indicador global por níveis de risco agregados (AA e A; B e C; D a H; 
e risco normal), que compara a alocação de saldos de operações de 
crédito observada no BNDES à alocação registrada no SFN; e um in-
dicador restrito por níveis de risco agregados (AA e A; B e C; D a H; e 
risco normal), que compara a alocação de saldos de operações de cré-
dito observada no BNDES à alocação registrada no SFN, excluindo-
-se a participação do BNDES.
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em que: QG: qualidade global
QR: qualidade restrita
% SDratings: parcela (%) do saldo devedor total em dado  
nível de risco CMN (AA/A; B/C; D/E/F/G/H; e risco normal – 
AA/A/B/C) do BNDES ou do SFN (com saldos do BNDES 
incluso) ou do SFN’ (sem saldos do BNDES incluso)
m: mês em referência
 

Para ambos os indicadores, um valor maior que 1 para os níveis de 
risco normal e agregado AA/A representaria uma alocação relativa 
menos arriscada do Banco que a alocação do SFN, portanto, de melhor 
qualidade. Quanto maior o valor, melhor a qualidade. De forma inver-
sa, um valor menor que 1 para o agregado intermediário (B/C) e para 
o agregado referente aos piores níveis de risco (D/E/F/G/H) também 
representaria uma alocação relativa menos arriscada do Banco que a 
alocação do SFN, portanto, de melhor qualidade. Nesse caso, quanto 
menor o valor, maior a qualidade. 

Os resultados obtidos indicam que a qualidade global da carteira de 
crédito do BNDES no período analisado é superior ao padrão observa-
do no SFN em todos os níveis de risco. A partir do início da série, quan-
do os indicadores dos níveis de risco AA/A e B/C apresentavam valores 
próximos ao padrão, observa-se um incremento constante no indicador 
do melhor risco (AA/A) e um decremento, também constante, no in-
dicador do pior risco (D/E/F/G/H). A trajetória do indicador relativo 
aos níveis intermediários de risco (B/C) alterna períodos de aumento 
relativo com redução relativa. A migração de operações para diferentes 
patamares de níveis de risco pode explicar esse comportamento.

Excluindo-se os saldos da carteira de crédito do BNDES dos sal-
dos totais do SFN, são obtidos resultados ainda melhores que os 
do indicador de qualidade global. Nessa situação, as trajetórias dos 
diferentes grupamentos de níveis de risco são semelhantes às dos 
indicadores globais.
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Tabela 2
Indicador de qualidade 
global da carteira de  
crédito do BNDES  

(razão entre valores em %)

Tabela 3
Indicador de qualidade 
restrita da carteira de 
crédito do BNDES  
(razão entre valores em %)

AA, A B, C D, E, F, 
G, H

Risco 
normal

AA, A B, C D, E, F, 

G, H

Risco 
normal

dez/04 1,0056 1,0665 0,7891 1,0249 dez/04 1,0078 1,0952 0,7286 1,0350

jun/05 1,0668 0,9359 0,7748 1,0252 jun/05 1,0922 0,9155 0,7185 1,0343

dez/05 1,0705 0,9063 0,8046 1,0218 dez/05 1,0960 0,8791 0,7558 1,0292

jun/06 1,1377 0,8108 0,6880 1,0364 jun/06 1,1867 0,7673 0,6291 1,0478

dez/06 1,1931 0,6977 0,5248 1,0487 dez/06 1,2619 0,6428 0,4626 1,0634

jun/07 1,2560 0,5912 0,4177 1,0559 jun/07 1,3399 0,5374 0,3655 1,0705

dez/07 1,2884 0,5057 0,3749 1,0547 dez/07 1,3804 0,4539 0,3276 1,0682

jun/08 1,3374 0,4425 0,2262 1,0653 jun/08 1,4433 0,3947 0,1936 1,0806

dez/08 1,3336 0,5051 0,1259 1,0738 dez/08 1,4444 0,4535 0,1048 1,0924

jun/09 1,3286 0,5229 0,2152 1,0828 jun/09 1,4378 0,4709 0,1822 1,1040

dez/09 1,3150 0,5008 0,2406 1,0743 dez/09 1,4356 0,4419 0,2000 1,0960

jun/10 1,3661 0,4372 0,2352 1,0673 jun/10 1,5198 0,3784 0,1942 1,0875

dez/10 1,3641 0,4154 0,1807 1,0649 dez/10 1,5179 0,3573 0,1472 1,0845

jun/11 1,2975 0,5092 0,1554 1,0709 jun/11 1,4092 0,4503 0,1269 1,0915

dez/11 1,3230 0,4160 0,1712 1,0695 dez/11 1,4515 0,3586 0,1395 1,0902

jun/12 1,3280 0,4139 0,1654 1,0717 jun/12 1,4536 0,3586 0,1356 1,0924

dez/12 1,3302 0,4471 0,1231 1,0716 dez/12 1,4606 0,3890 0,0995 1,0927

jun/13 1,2900 0,5380 0,1051 1,0697 jun/13 1,3986 0,4788 0,0848 1,0900

dez/13 1,1894 0,7099 0,0452 1,0678 dez/13 1,2532 0,6586 0,0360 1,0877

jun/14 1,1593 0,7921 0,0358 1,0708 jun/14 1,2110 0,7503 0,0285 1,0916

dez/14 1,1445 0,8354 0,0423 1,0697 dez/14 1,1928 0,7985 0,0333 1,0910

Fonte: Elaboração própria, com base em dados de BNDES e BCB.40

40 BNDES: dados internos e BCB: séries 11717, 11718, 11719, 11720, 11721, 11722, 11723, 
11724 e 11725 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais – versão 2.1 (SGS).
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Considerando-se a qualidade da carteira de crédito do BNDES 
medida pelo nível de risco normal (AA a C) – indicador mais ade-
quado para esse tipo de avaliação – observa-se que se mantém em 
torno de 7% acima do patamar do SFN desde 2011 (ou 9%, caso se 
prefira o indicador de qualidade relativa).

Ao comparar-se os indicadores global e restrito em cada nível 
de risco verifica-se o efeito do cômputo dos saldos do BNDES no 
SFN. Enquanto a diferença entre os indicadores dos níveis de risco 
normal é mínima, entre 0,7% e 2%, a dos indicadores dos níveis 
de risco agregados atinge, em diversos períodos, valores relevantes. 
Ainda assim, por qualquer critério, fica explícita a melhor alocação 
das operações da carteira do BNDES entre os níveis de riscos frente 
à distribuição existente no SFN.

Tabela 4

Diferença (%) entre o indicador de qualidade restrita e o 
indicador de qualidade global

AA, A B, C D, E, F, G, H Risco normal

dez/04 0,220% 2,688% -7,662% 0,989%

jun/05 2,381% -2,183% -7,269% 0,887%

dez/05 2,383% -3,002% -6,063% 0,726%

jun/06 4,307% -5,369% -8,557% 1,104%

dez/06 5,774% -7,874% -11,845% 1,397%

jun/07 6,685% -9,097% -12,478% 1,387%

dez/07 7,141% -10,252% -12,622% 1,280%

jun/08 7,913% -10,805% -14,395% 1,439%

(Continua)
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AA, A B, C D, E, F, G, H Risco normal

dez/08 8,310% -10,218% -16,738% 1,727%

jun/09 8,224% -9,938% -15,361% 1,953%

dez/09 9,178% -11,758% -16,854% 2,023%

jun/10 11,258% -13,463% -17,452% 1,895%

dez/10 11,280% -13,998% -18,575% 1,841%

jun/11 8,608% -11,563% -18,366% 1,925%

dez/11 9,708% -13,791% -18,502% 1,940%

jun/12 9,458% -13,373% -18,022% 1,926%

dez/12 9,796% -12,995% -19,153% 1,971%

jun/13 8,419% -11,008% -19,330% 1,902%

dez/13 5,363% -7,230% -20,415% 1,857%

jun/14 4,460% -5,279% -20,539% 1,936%

dez/14 4,224% -4,412% -21,171% 1,993%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados de BNDES e BCB.43

Conclusão

Ao analisar-se a evolução dos atributos de crédito das operações do 
BNDES ao longo do período 2004-2014 e dos indicadores de qua-
lidade global e restrita da carteira de crédito do BNDES, algumas 
conclusões podem ser elaboradas:

43 BNDES: dados internos e BCB: séries 11717, 11718, 11719, 11720, 11721, 11722, 11723, 
11724 e 11725 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais – versão 2.1 (SGS).

(Continuação)
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(i) O crescimento do volume de crédito do BNDES, me-
nor que o do SFN, foi acompanhado de melhoria (cres-
cente) da distribuição de saldos nos níveis de risco 
estabelecidos pela norma regulatória (aumento signifi-
cativo dos saldos nos melhores níveis de risco e redu-
ção significativa dos saldos nos piores níveis de risco).

(ii) A carteira de crédito do BNDES apresenta qualidade 
superior ao agregado do SFN, apesar de suas caracte-
rísticas (crédito de longo prazo destinado ao investi-
mento) e das limitações de escopo impostas pela Re-
solução 2.682/1999, especialmente em relação à não 
influência do prazo das operações na classificação do 
risco de crédito.

(iii) Considerando a alocação relativa do agregado de maior 
risco (D, E, F, G e H) ao longo do período analisado, 
houve uma redução acentuada da exposição a operações 
de crédito mais arriscadas. Tal trajetória declinante tam-
bém pode ser observada no comportamento do índice 
de inadimplência do BNDES.

(iv) Há indícios de transição de saldos do agregado de 
menor risco (AA e A) para o agregado de risco inter-
mediário (B e C) nos últimos anos.

(v) Com base no nível de provisão, o nível de risco da 
carteira de crédito do BNDES poderia ser classificado 
entre A e B na escala CMN nos últimos anos da série.

Ressalta-se que o escopo da análise limita-se à trajetória, ao lon-
go de uma década, da distribuição dos saldos devedores nos níveis 
de risco definidos pela norma regulatória em vigor. Outros aspectos 
capazes de influenciar a qualidade do crédito, mormente aqueles 
relacionados à exposição (grau de concentração, exposição setorial, 
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limites prudenciais e outros), não foram endereçados neste estu-
do. Limitado a tal escopo, a evidência proporcionada pelos dados 
apresentados aponta para um comportamento prudente e seletivo, 
resultante de políticas operacionais, financeiras e de crédito efetivas 
aplicadas durante o período em análise. Como afirmado anterior-
mente, a carteira ativa de crédito do BNDES espelha uma oferta 
de crédito executada sob um grau elevado de exigências a cumprir, 
mesmo em períodos contracíclicos.

Devido ao escopo limitado deste estudo, julga-se que as questões 
associadas ao risco de crédito e à regulação bancária não circunscri-
tas nesse escopo capazes de impactar a qualidade do crédito apro-
fundariam o diagnóstico formulado. Assim, como futura extensão 
deste estudo, pretende-se explorar as questões atinentes à exposição 
pela ótica de risco de crédito.
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Resumo

O Programa BNDES de Sustentação do Investimento (BNDES 
PSI), lançado em 2009, tornou mais atrativas as condições dos fi-
nanciamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) para aquisição de máquinas e equipamentos 
produzidos no país. Neste artigo, avaliam-se os efeitos do BNDES 
PSI sobre o investimento no ano do financiamento e também no 
ano seguinte. Analisar o investimento futuro é uma forma de ava-
liar se as empresas anteciparam investimentos para aproveitar as 
condições favoráveis do programa. Os dados da Pesquisa Indus-
trial Anual (PIA) – Empresa, complementados pelas informações 
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de financiamentos do BNDES, são usados para formar um painel 
balanceado de empresas industriais no período de 2008 a 2011. As 
estimativas, obtidas por meio de regressões com efeitos fixos, não 
indicam redução de outros investimentos no ano do financiamento 
do BNDES PSI. Encontra-se alguma evidência de antecipação de 
investimentos, mas não é robusta.

Abstract

The BNDES’ Investment Maintenance Program (BNDES PSI), 
which was launched in 2009, made financing more favorable from 
the Brazilian Development Bank (BNDES) to acquire machinery 
and equipment manufactured locally. In this article, we assess the 
effects of BNDES PSI on investment in the year financing was 
provided and in the following year. Analyzing future investments 
tests whether companies actually brought their investments forward 
to take advantage of BNDES PSI’s financing conditions. Data from 
the Annual Industrial Survey (PIA) and the BNDES’ records are 
used to put together a balanced panel of industrial companies in the 
2008-2011 period. Using fixed-effect regressions, evidence does not 
prove that firms reduce other investments in the year they receive 
BNDES PSI disbursements. There is some evidence that investments 
are brought forward; however, it is not compelling.
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Introdução

Nos últimos 25 anos, a literatura de avaliação de impacto de políticas 
públicas se desenvolveu muito. Várias avaliações conseguiram pro-
duzir evidências causais do impacto de políticas públicas, seja usan-
do a randomização ou aproveitando-se de experimentos naturais ou 
da existência de uma descontinuidade na regra de acesso ao pro-
grama. Porém, em muitas políticas públicas, a randomização não é 
possível, e não existem experimentos naturais ou descontinuidades. 
Mesmo quando não é possível estimar efeitos causais da política 
pública, a avaliação é relevante. Na ausência de evidências causais, 
é importante que haja alguma evidência empírica para orientar a 
tomada de decisão a respeito da política pública. 

A relevância do tema parece ser o grande impulsionador da litera-
tura que avalia os impactos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). Com desembolsos de R$ 187,8 bilhões 
em 2014, o BNDES é a principal fonte de financiamento de longo 
prazo em moeda local no Brasil (BNDES, 2015). Nos últimos anos, 
foram várias as avaliações que estudaram os impactos do BNDES nas 
firmas apoiadas. Ribeiro e De Negri (2009), Coelho e De Negri (2010) 
e Ottaviano e Sousa (2014) analisaram o impacto do BNDES sobre a 
produtividade das empresas apoiadas. O impacto sobre o emprego foi 
estudado em Pereira (2007), Reiff, Santos e Rocha (2007) e Macha-
do, Parreiras e Peçanha (2011). O apoio do BNDES à exportação foi 
abordado em Silva (2012), Galleti e Hiratuka (2013) e Alvarez, Prince 
e Kannebley (2014). Lazzarini e Musacchio (2011) e Zorman (2012) 
analisaram o impacto do apoio do BNDES por meio de participa-
ção societária. Algumas avaliações estudaram o impacto em várias 
medidas de desempenho das empresas. Esse é o caso de De Negri 
et al. (2011), Lazzarini et al. (2011), Banco Interamericano de Desen-
volvimento (2014) e Bonomo, Brito e Martins (2014). Avaliações do 
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impacto do BNDES sobre o investimento das firmas apoiadas foram 
feitas por Oliveira (2014) e Machado et al. (2014). 

Nenhuma dessas avaliações utiliza uma variação exógena na pro-
babilidade de receber financiamento para identificar o impacto do 
BNDES. Não se trata de uma crítica a essas avaliações, mas da cons-
tatação da dificuldade (ou talvez impossibilidade) de encontrar uma 
estratégia de identificação limpa para avaliar o impacto do BNDES. 
Embora nenhuma dessas avaliações possa ser considerada a palavra 
final a respeito do impacto do BNDES nas firmas financiadas, todas 
são bastante relevantes. Em conjunto, elas formam uma rica base de 
conhecimento para o debate acerca da efetividade do BNDES. 

Este artigo se insere no debate acerca da efetividade do BNDES por 
meio da avaliação do Programa BNDES de Sustentação do Investi-
mento (BNDES PSI). Criado em 2009, em um contexto de retração 
da atividade econômica e do investimento, o BNDES PSI tornou mais 
atrativas as condições dos financiamentos do BNDES para aquisição 
de máquinas e equipamentos produzidos no país. As taxas de juros fo-
ram reduzidas e passaram a ser fixas. A vigência do BNDES PSI foi es-
tendida várias vezes, e a cada renovação iniciava-se uma nova fase do 
programa. Neste artigo, analisam-se os financiamentos do BNDES PSI 
realizados entre 2009 e 2011, período das fases 1, 2 e 3 do programa.

O BNDES PSI elevou o investimento das empresas industriais 
apoiadas? Para responder a esta questão, estima-se não só o efeito 
do BNDES PSI sobre o investimento no ano do financiamento, mas 
também o efeito no ano seguinte. Analisar o investimento futuro é 
uma forma de avaliar se as empresas teriam antecipado investimen-
tos para aproveitar as condições favoráveis do BNDES PSI. Essa 
hipótese é sugerida pelo comportamento da demanda por financia-
mento: nos meses em que o BNDES PSI estava previsto para termi-
nar, foram registrados picos de pedidos de financiamento. 
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A hipótese de antecipação de investimentos é levantada, também, 
em Machado et al. (2014). Machado et al. (2014) estudaram os efeitos 
do BNDES PSI sobre o investimento corrente das firmas industriais e 
consideraram que a antecipação poderia explicar o fato de terem esti-
mado uma redução da adicionalidade do programa entre 2009 e 2010. 
Este estudo complementa Machado et al. (2014) em três aspectos: (i) a 
hipótese de antecipação de investimentos é testada empiricamente; 
(ii) é feita uma análise para investigar se o efeito do BNDES PSI varia 
conforme o tipo de bem financiado e por porte das firmas; e (iii) o 
valor do bem financiado é incorporado no modelo. Para isso, defini-
mos como variável dependente a diferença entre o investimento total 
realizado pela empresa e o valor do bem financiado e nos referimos a 
essa variável como outros investimentos.1

Os dados utilizados são provenientes da Pesquisa Industrial Anual 
(PIA) – Empresa,2 conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), e das informações do BNDES sobre os financia-
mentos concedidos. Usando um painel balanceado de empresas indus-
triais no período 2008 a 2011, são estimadas regressões com efeitos 
fixos. Os efeitos fixos de empresa permitem controlar para caracterís-
ticas não observáveis que não variam no tempo. Procura-se, também, 
controlar para choques temporais comuns às empresas de um setor.

Assim como os demais artigos que avaliaram os impactos do 
BNDES nas empresas apoiadas, não dispomos de uma variação 
exógena na probabilidade de receber financiamento do BNDES. No 
nosso caso, a maior preocupação é a causalidade reversa entre tomar 

1 Experimentamos, também, definir como variável dependente a diferença entre 
o investimento e o valor desembolsado no financiamento. Nesse caso, nos refe-
rimos à variável como outras fontes.

2 Para simplificar, utilizaremos simplesmente PIA para nos referir à Pesqui-
sa Industrial Anual – Empresa. Para mais informações sobre a pesquisa, ver:  
<biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv4178.pdf>.
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financiamento do BNDES PSI e investir. A causalidade reversa ten-
de a fazer com que as estimativas obtidas sobre-estimem o efeito do 
BNDES PSI. Por isso, as estimativas devem ser interpretadas como 
correlacionais, e não propriamente causais.

As estimativas do coeficiente associado ao BNDES PSI no período 
corrente são positivas em todas as especificações, ainda que nem sem-
pre estatisticamente significativas. Portanto, é possível afirmar que, 
no ano do financiamento do BNDES PSI, não há redução de outros 
investimentos. Em relação à hipótese de antecipação de investimentos, 
as evidências não são robustas. Em algumas especificações, há evidên-
cias significativas de redução de outros investimentos no ano seguinte 
ao do financiamento do BNDES PSI, mas em outras especificações os 
coeficientes estimados não são significativos estatisticamente. 

O artigo está estruturado da seguinte maneira: inicialmente, é 
feita uma descrição do BNDES PSI e são apresentadas estatísticas 
descritivas da base de dados. Em seguida, passa-se à discussão da 
estratégia empírica e à apresentação dos resultados obtidos. Consi-
derações finais encerram o artigo.

O BNDES PSI

O BNDES PSI é um programa criado pelo Governo Federal, em vi-
gência desde 2009, que provê recursos financeiros para o financia-
mento da compra de máquinas e equipamentos produzidos no país.3 
O BNDES é o responsável pela execução do programa, que opera 
principalmente na modalidade indireta e automática, por meio dos 

3  Há uma lista de bens de capital passíveis de financiamento, conforme defi-
nido nas regras de credenciamento do BNDES Finame. Além disso, é exigido 
conteúdo nacional mínimo de 60% para ser financiável pelo BNDES Finame e 
consequentemente pelo BNDES PSI. Mais detalhes sobre as regras de creden-
ciamento estão disponíveis no site do BNDES: <www.bndes.gov.br>. 
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produtos BNDES Finame. Nessa modalidade, o BNDES atua como 
repassador de recursos para as instituições financeiras credencia-
das, que recebem os pedidos de financiamento do programa e são 
as responsáveis pelo risco de crédito das operações.

Para compreender os objetivos do BNDES PSI, é preciso voltar 
ao contexto de sua criação e observar o comportamento do nível de 
investimento da economia brasileira, medido pela Formação Bruta 
de Capital Fixo (FBKF) à época. Como decorrência dos efeitos da 
crise financeira internacional sobre o Brasil, desencadeada após a 
quebra do banco de investimentos Lehman Brothers, observou-se 
que, entre o terceiro trimestre de 2008 e o primeiro de 2009, a FBKF 
caiu aproximadamente 20%, como pode ser visto no Gráfico 1 a 
seguir. Ao fim de junho de 2009, após uma tímida recuperação, o 
investimento persistia em um patamar muito inferior aos valores 
observados no imediato pré-crise.

Gráfico 1 
Evolução trimestral da FBKF no Brasil no período 2003-2012 
(em número índice) 
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IpeaData.
Notas: (i) Formação bruta de capital fixo: índice encadeado dessazonalizado 
(média 1995 = 100); e (ii) Índice construído com base nos dados do Sistema de 
Contas Nacionais Trimestrais do IBGE, com referência 2000.



96 Revista do BNDES 44, dezembro 2015

Foi sob esse pano de fundo que o BNDES PSI foi lançado em julho 
de 2009 com uma dotação orçamentária inicial de R$ 40,1 bilhões. 
O objetivo do BNDES PSI era estimular a aquisição de bens de capi-
tal (BK) nacionais naquele contexto e, dessa forma, contribuir para 
a recuperação dos investimentos na economia. 

Para atingir esse objetivo, o BNDES PSI alterou as condições de 
financiamento dos produtos BNDES Finame, principal linha de cré-
dito do BNDES para o financiamento da compra isolada de máqui-
nas e equipamentos no país. As principais alterações introduzidas 
pelo BNDES PSI foram a redução substancial das taxas de juros 
outrora praticadas no BNDES Finame e o estabelecimento de um 
valor fixo para essas taxas.4 A taxa de juros variava apenas com o 
tipo de bem financiado: ela era maior para ônibus e caminhões (BKs 
Transporte) do que para os demais bens de capital (Demais BKs). 

O lançamento do BNDES PSI coincidiu, portanto, com o início da 
recuperação da FBKF da economia, que, ao fim de 2009, tinha voltado 
aos níveis pré-crise, como pode ser visto no Gráfico 1. O programa foi 
prorrogado até o fim desse ano com as mesmas condições financeiras, 
que vigoraram até junho de 2010 (primeira fase do BNDES PSI). 

Ao término do primeiro semestre de 2010, o BNDES PSI foi prorro-
gado com uma pequena elevação nas taxas de juros de financiamento 
tanto para BKs Transporte como para o segmento de Demais BKs, 
como mostra a Tabela 1 a seguir. A segunda fase do programa vigo-
rou até março de 2011, sem que o objetivo do programa fosse alterado. 
O investimento agregado continuou crescendo no período coinciden-
te com a segunda fase do BNDES PSI, como visto no Gráfico 1.

4 No BNDES Finame pré-BNDES PSI, o custo final das taxas de juros do finan-
ciamento variava principalmente em função do spread de risco estabelecido 
pelo agente financeiro responsável pela operação. Para mais detalhes sobre 
a comparação entre as condições do BNDES Finame e do BNDES PSI, ver 
Machado et al. (2014).
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Ao fim de março de 2011, ocorreu a terceira prorrogação do pro-
grama, que vigorou até abril de 2012, e iniciou a terceira fase do 
BNDES PSI. Apesar de não alterar o objetivo do programa, a tercei-
ra fase elevou razoavelmente as taxas de juros de financiamento e 
principalmente diferenciou seus valores por porte da empresa, além 
de reduzir as participações máximas, como pode ser visto na Tabela 
1. Durante a vigência dessa fase, houve estabilidade no valor da 
FBKF ao longo de 2011 e o início de uma trajetória de queda no 
investimento observada no primeiro trimestre de 2012. 

Tabela 1
Evolução das condições de financiamento do BNDES PSI no 
período 2009-2011

Fase 1 (de julho de 2009 a junho de 2010)

BKs Transporte Demais BKs

MPMEs Grandes MPMEs Grandes

Taxas de juros (anual) 7,0% 7,0% 4,5% 4,5%

Participação máxima 100,0% 80,0% 100,0% 80,0%

Fase 2 (de julho de 2010 a março de 2011)

BKs Transporte Demais BKs

MPMEs Grandes MPMEs Grandes

Taxas de juros (anual) 8,0% 8,0% 5,5% 5,5%

Participação máxima 100,0% 80,0% 100,0% 80,0%

Fase 3 (de abril de 2011 a abril de 2012)

BKs Transporte Demais BKs

MPMEs Grandes MPMEs Grandes

Taxas de juros (anual) 10,0% 10,0% 6,5% 8,7%

Participação máxima 80,0% 70,0% 90,0% 70,0%

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

Nota: Micro, pequenas e médias empresas (MPME) são empresas com receita 
operacional bruta (ROB) até R$ 90 milhões e grandes são empresas com ROB 
acima de R$ 90 milhões. 
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Comparando as condições financeiras do BNDES PSI entre as fa-
ses, nota-se que, a partir de meados de 2010, foi colocado em curso 
um processo de recomposição das taxas de juros de financiamento, 
principalmente para o segmento de BKs Transporte e para as grandes 
empresas. Na terceira fase do programa, apenas o segmento de De-
mais BKs para micro, pequenas e médias empresas (MPME) continu-
ava com um valor mais próximo das taxas praticadas na primeira fase 
(com taxa de 6,5%). Destaca-se também que a fase 3 reduziu o teto de 
participação tanto para MPMEs quanto para grandes empresas.

Gráfico 2
Evolução mensal do valor total de bens financiados pelo 
BNDES PSI para firmas industriais no período 2009-2011 
(em R$ bilhões correntes)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados extraídos do PAC-Estatístico  
do BNDES.

O Gráfico 2 mostra a evolução de desempenho mensal do BNDES 
PSI medida em termos do valor total de bens financiados segundo o 
mês da contratação do financiamento ao longo do período 2009-2011 
analisado. É possível observar que a demanda por financiamentos do 
BNDES PSI para aquisição de bens de capital aumenta ao longo da 
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primeira fase, apresentando um pico em dezembro de 2009, quando 
estava previsto o fim do programa inicialmente. Com a prorrogação 
para o primeiro semestre de 2010, as contratações tiveram uma queda 
em janeiro desse ano, mas cresceram por alguns meses, e novamente 
atingiram o pico em junho de 2010, às vésperas do fim do programa.

Durante a segunda fase, as contratações mensais evoluíram da 
mesma forma que na primeira, com um total de bens financiados 
oscilando entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões de reais, com picos nos 
meses em que os agentes esperavam o fim do programa, dezembro 
de 2010 e março de 2011. Na terceira fase, as contratações mensais 
arrefecem, sem que haja um pico em dezembro de 2011.

A série mostrada no Gráfico 2 revela uma característica bastante 
interessante sobre o comportamento da demanda por financiamentos 
do BNDES PSI. Os picos de contratações observados ao término das 
fases do programa são tão acentuados que sugerem a existência de 
um processo de antecipação de aquisições de bens de capital pelas fir-
mas financiadas. Esse comportamento fica mais evidente em virtude 
da queda, também acentuada, nas contratações dos meses seguintes 
ao término esperado de determinada fase do programa. Observa-se, 
nesse gráfico, que os meses de encerramento outrora previstos para o 
programa tiveram contratações totais pelo menos cinco vezes superio-
res à média de contratações nos demais meses do período 2009-2011.

Dados

Para avaliar o impacto do BNDES PSI no investimento corrente e 
futuro das firmas industriais, foram utilizados os dados do BNDES 
de firmas industriais financiadas pelo programa no período 2009-
2011 e os dados econômico-financeiros de empresas industriais da 
PIA do IBGE no período 2008-2011.
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A listagem de firmas beneficiárias do BNDES PSI foi obtida a 
partir dos registros operacionais do BNDES, tendo sido limitada às 
operações que utilizaram os produtos BNDES Finame do subprogra-
ma bens de capital do BNDES PSI.5 Ou seja, são analisadas apenas 
operações que ocorreram na modalidade indireta, aquela na qual a 
análise da operação é feita por um agente financeiro, que é também 
responsável pelo risco da operação. Nesse tipo de modalidade, o 
BNDES transfere recursos para esses agentes financeiros, que de fato 
selecionam os beneficiários dos financiamentos do programa.

A base de dados do BNDES relativa às operações financeiras do 
BNDES PSI consolidou as informações de todas as liberações asso-
ciadas à aquisição de máquinas e equipamentos por firmas indus-
triais realizadas no período 2009-2011, que engloba operações das 
fases 1, 2 e 3 do programa. As principais informações extraídas das 
bases do BNDES são a identificação da empresa financiada, a data 
das liberações de um financiamento, o valor do bem financiado, o 
valor liberado e as condições financeiras de cada operação. De pos-
se desses dados organizados no nível da firma, foi possível preparar 
um painel de firmas financiadas pelo BNDES PSI no período 2009-
2011, para posterior cruzamento com os dados de firmas da PIA.

Já as informações econômico-financeiras das firmas do setor in-
dustrial foram extraídas da PIA do IBGE, que é a mais importante 
pesquisa do setor industrial brasileiro. A PIA tem por objetivo iden-
tificar as características estruturais básicas desse segmento, bem 
como suas transformações no tempo. Para tanto, são realizados le-
vantamentos anuais tomando como base uma amostra do universo 
de empresas industriais do país. Neste trabalho, levaram-se em con-
sideração as pesquisas referentes aos anos de 2008 a 2011 (última 
pesquisa disponível no momento de realização desta avaliação).

5 O BNDES PSI foi desenhado com três subprogramas: bens de capital, exporta-
ção e inovação.
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O desenho amostral da PIA leva em conta a concentração da 
atividade produtiva nos segmentos de empresas de maior porte, 
incluindo na amostra todas as empresas industriais com trinta ou 
mais pessoas ocupadas no ano anterior ao de referência da pesquisa 
(denominado estrato certo). As demais empresas, numericamente 
majoritárias, mas com pequena expressão no cômputo geral da ati-
vidade econômica, são selecionadas por amostra (estrato amostral). 
As empresas do estrato certo respondem ao questionário comple-
to da PIA e as empresas do estrato amostral respondem apenas ao 
questionário simplificado. Por isso, optou-se por usar dados de fir-
mas pesquisadas no estrato certo nesta avaliação, visando explorar 
a maior quantidade possível de informações disponíveis das firmas.

A PIA fornece informações sobre o total gasto com aquisições, 
produção própria e melhorias para o ativo imobilizado das firmas, 
que corresponde à definição da variável investimento total usada 
nos modelos. A pesquisa forneceu também as variáveis que servem 
como controle nos modelos estimados, que são um conjunto de va-
riáveis econômico-financeiras correlacionadas com a decisão de 
investimento e de financiamento das firmas, visando controlar por 
potenciais características observadas pelos agentes financeiros res-
ponsáveis pela seleção dos beneficiários do BNDES PSI.

Na preparação dos dados, foram excluídas todas as observações 
da PIA cujo valor do investimento declarado no ano de referência da 
pesquisa era igual a zero. Essa escolha foi feita devido à dificuldade 
de separar, nesses casos, quais observações representavam investi-
mento zero e quais eram missing.6 

A etapa de consolidação da base de dados terminou com o cruza-
mento dos painéis de firmas financiadas pelo BNDES PSI com o pai-

6 Isso significa que estamos interessados apenas no que podemos chamar de efei-
tos do BNDES PSI na margem intensiva do investimento das firmas, ou seja, 
apenas entre firmas que investiram em todos os anos do período da avaliação.
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nel gerado a partir da PIA. Esse cruzamento permitiu a verificação de 
alguns erros de medida na variável investimento reportada nos dados 
da PIA, o que resultou na exclusão das observações que apresentavam 
erro.7 Apesar dos cortes descritos, a base final apresentava um conjunto 
considerável de informações, compreendendo mais de sete mil empre-
sas industriais brasileiras distintas para cada ano do painel balancea- 
do usado nas estimações de impacto ao longo do período 2008-2011.

A Tabela 2 mostra a evolução da distribuição das firmas indus-
triais por status de participação no BNDES PSI e por porte no pe-
ríodo 2008-2011. Nota-se que a participação de firmas financiadas 
no total de empresas industriais da base cresce de 2009 para 2010 e 
depois sofre uma queda em 2011. Em 2010, observa-se que o percen-
tual de firmas financiadas no total da amostra de firmas usada nas 
estimações do modelo chega a quase 30%, mostrando um alcance 
expressivo do BNDES PSI no segmento industrial. 

Tabela 2

Evolução da distribuição das firmas industriais por status de 
participação no BNDES PSI e por porte no período 2008-2011

2008 2009 2010 2011

Status no BNDES PSI

Não financiadas 7.225 6.524 5.152 5.619

Financiadas 0 701 2.073 1.606

Porte

Pequenas 43,2% 39,2% 39,4% 34,0%

Médias 37,0% 38,3% 38,1% 41,0%

7 Com base na comparação entre o investimento reportado e o valor dos bens 
financiados no BNDES PSI ano a ano, verificou-se a existência de erros de sub-
-reportação na variável investimento.

(Continua)
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2008 2009 2010 2011
Porte

Grandes 19,9% 22,5% 22,5% 24,9%

Observações 7.225 7.225 7.225 7.225

Fonte: Elaboração própria, com base em PIA (IBGE) e dados internos  
do BNDES.

As categorias de porte adotadas nesta avaliação são derivadas da 
classificação de porte do BNDES: pequenas são firmas com receita 
operacional bruta (ROB) de até R$ 16 milhões, médias são empresas 
com ROB de R$ 16 milhões a R$ 90 milhões e grandes são firmas 
com ROB acima de R$ 90 milhões. A Tabela 2 mostra que a compo-
sição de firmas por porte se altera substancialmente no período 2008-
2011. O percentual de firmas pequenas passa de aproximadamente 
43% do total na amostra para 34% no fim do período, enquanto o de 
firmas grandes sobe de 20% para cerca de 25% no mesmo intervalo.

A Tabela 3, por sua vez, apresenta as estatísticas descritivas bási-
cas do desembolso do BNDES PSI para firmas financiadas usadas 
nas estimações dos modelos. Verifica-se que em 2009 o valor libe-
rado médio para as firmas financiadas era de aproximadamente R$ 
900 mil, passando para uma média de R$ 2,1 milhões em 2010, que 
diminui um pouco em 2011 chegando a R$ 1,8 milhão. A mediana 
do valor liberado varia bem menos e é bem menor do que a média 
ao longo do período 2009-2011, de R$ 300 mil em 2009 para R$ 454 
mil em 2011. A última coluna da tabela mostra o valor total desem-
bolsado para as firmas industriais usadas nas estimações. Ao longo 
de todo o período, o BNDES PSI desembolsou cerca de R$ 8 bilhões 
para as firmas analisadas, com maior concentração em 2010, com 
quase R$ 4,5 bilhões em liberações do programa. Nota-se, portanto, 
elevado grau de dispersão no valor liberado pelo BNDES PSI entre 

(Continuação)
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as firmas industriais, com base na comparação entre o valor da mé-
dia e da mediana da distribuição dessa variável.

As empresas industriais usadas nas estimações utilizaram o fi-
nanciamento do BNDES PSI, principalmente, para aquisição de 
Demais BKs. A distribuição das observações com financiamento 
do BNDES PSI por tipo de bem financiado é a seguinte: 68% adqui-
riram Demais BKs, 15% compraram BKs Transporte e 17% adqui-
riram bens dos dois tipos. 

Tabela 3 
Descritivas do valor liberado no BNDES PSI na amostra de 
firmas industriais no período 2009-2011

Período
N° de 

observações 
de empresas 
financiadas

Média (R$) Mediana (R$) Total (R$)

2009 701 891.518 300.000 624.954.322

2010 2.073 2.131.034 535.081 4.417.632.617

2011 1.606 1.806.666 454.567 2.901.505.473

Total 4.380 1.813.720 454.993 7.944.092.411

Fonte: Elaboração própria, com base em PIA (IBGE) e dados internos do BNDES.

Por fim, a Tabela 4 apresenta algumas estatísticas descritivas bási-
cas de todas as observações do painel no período 2008-2011, separa-
damente por status de financiamento no BNDES PSI no período. O 
foco está na comparação das médias e medianas das distribuições das 
variáveis usadas nos modelos estimados, a fim de verificar o grau de 
heterogeneidade existente entre observações financiadas e não finan-
ciadas com base nas informações da PIA. Observa-se, dessa tabela, 
que as firmas financiadas tendem a ser maiores, na média, que as não 
financiadas (ROB e ativo total), além de investirem mais.
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Estratégia empírica

O objetivo desta avaliação é estimar o impacto do BNDES PSI no 
investimento corrente e futuro das firmas industriais, a fim de tes-
tar a hipótese de um efeito-antecipação do programa sobre a decisão 
de investimento das firmas financiadas. Para testar essa hipótese, a 
estratégia empírica adotada baseou-se na estimação de um modelo 
de efeitos fixos, genericamente especificado a seguir:

 
(1)

Onde Yit é uma medida do investimento da firma  em ,  re-
presenta o efeito fixo da firma ,  é o efeito de ano, PSIit é uma 
dummy que assume valor 1 se a firma foi financiada pelo progra-
ma em  e 0 caso contrário e PSIit-1 assume valor 1 se a firma foi 
financiada pelo programa em -1 e 0 caso contrário. Ainda,  
representa um vetor de variáveis de controle das firmas disponí-
veis nos dados que variam no tempo e  é uma medida de erro. 
Os parâmetros de interesse no modelo são  e . O primeiro esti-
ma o efeito do BNDES PSI sobre o investimento corrente das fir-
mas e o segundo estima o efeito do programa sobre o investimento 
futuro, que capta um possível efeito-antecipação do BNDES PSI 
sobre o investimento das firmas.

É importante notar que o BNDES PSI, por se tratar de um pro-
grama que provê recursos para o financiamento à aquisição de bens 
de capital das firmas, concede um tratamento bastante heterogêneo 
aos seus beneficiários. Esse fato pode ser visto nas estatísticas de 
valor liberado do programa da Tabela 3, que mostra uma elevada 
dispersão na distribuição da quantidade de recursos acessada pelas 
firmas, resultando em um grau elevado de heterogeneidade nos ní-
veis de exposição ao programa entre os participantes. 
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Essa variação elevada no nível de exposição ao BNDES PSI entre 
os participantes deve ser levada em conta na estimação dos efeitos 
do programa no nível de investimento das firmas. Para incorporar 
o nível de exposição ao programa nas estimações, foram testadas 
duas especificações alternativas para a variável dependente nos mo-
delos. A primeira segue a seguinte definição:

Outros investimentosit = log (investimentoit – valor do bem financiadoit) (2)

Onde Outros investimentosit é o logaritmo da diferença entre a vari-
ável investimentoit, que é o valor do investimento total da firma i em t, 
e a variável valor do bem financiadoit, que é o valor (em reais correntes) 
do bem (ou bens) adquirido(s) pela firma i em t por meio de um finan-
ciamento do BNDES PSI. Essa variável pode ser entendida como o 
total de investimentos não financiados pelo BNDES PSI. Alternativa-
mente, foi utilizada a seguinte definição da variável explicada:

Outras fontesit = log (investimentoit – valor do desembolsoit) (3)

Onde Outras fontesit é o logaritmo da diferença entre o investimen-
to total da firma i em t e a variável valor do desembolsoit, que é o valor 
dos desembolsos do BNDES PSI (em reais correntes) para o finan-
ciamento do bem (ou dos bens) adquirido(s) pela firma i em t. Essa 
variável pode ser entendida como o total de recursos não provenien-
te do BNDES PSI alocados para financiar o investimento da firma.

Não se tem a priori uma preferência em relação a uma das especi-
ficações, principalmente pelo fato de que é bastante comum ocorrer 
o financiamento do valor total dos bens adquiridos pelas firmas no 
período analisado, ou seja, o BNDES participa com 100% do financia-



108 Revista do BNDES 44, dezembro 2015

mento do bem. Nesses casos, as duas especificações são idênticas. Es-
sas especificações da variável dependente visam, portanto, descontar 
da variável investimento a parcela associada à participação do BNDES 
PSI no investimento total, seja descontando o valor dos bens financia-
dos pelo programa, como em (2), ou o montante liberado, como em (3). 

Essas definições alteram a interpretação dos coeficientes de in-
teresse estimados no modelo, quando comparamos com o caso em 
que a variável dependente é o investimento total da firma. Ao des-
contarmos a parcela do financiamento do BNDES PSI no inves-
timento total, temos que os coeficientes das dummies de BNDES 
PSI corrente e defasado no modelo devem ser interpretados como 
medidas diretas de adicionalidade de investimento do programa.8 
Ou seja, esses coeficientes permitem captar o impacto do BNDES 
PSI na adição, neutralidade ou substituição de Outros investimentos 
ou de Outras Fontes de recursos das firmas. 

Foram estimadas, também, especificações alternativas à do mo-
delo (1). A fim de verificar a existência de heterogeneidade de um 
possível efeito antecipação segundo o porte das firmas, foi estimada 
uma especificação que interagiu as dummies de BNDES PSI corrente 
e defasada com dummies de porte da firma, com base na classificação 
de porte do BNDES. Adicionalmente, foi testada outra especificação 
para medir o impacto corrente e futuro do BNDES PSI, com base na 
interação entre as dummies de BNDES PSI corrente e defasado, a 
fim de verificar efeitos específicos segundo o padrão de recorrência 
de acesso ao programa ao longo do tempo das firmas financiadas. 
Para analisar se os efeitos do BNDES PSI variam com o tipo de bem 
financiado, foi estimada uma especificação que continha coeficientes 
específicos para financiamentos a BKs Transporte e a Demais BKs.

8 Em Machado et al. (2014), as medidas de adicionalidade foram obtidas de forma 
indireta, com base na comparação entre efeito médio e desembolso médio amostral.
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As especificações dos modelos discutidas anteriormente foram 
estimadas pelo método de efeitos fixos (EF) para dados em pai-
nel. A ideia do método é explorar a informação contida na variação 
temporal intrafirma da variável de interesse nos modelos, no caso o 
investimento das firmas descontado do financiamento do BNDES 
PSI. Adicionalmente, na estimação por EF, é possível também ex-
plorar a variação temporal do investimento interfirma para identifi-
car o efeito do programa, condicional às características observadas 
das firmas que variam no tempo.

Com base nisso, a hipótese de identificação na qual se baseia o 
método é de que o componente não observável que afeta simultane-
amente a variável explicada de interesse (Investimento) e a variável 
explicativa (PSI) seja fixo no tempo. Formalmente, é necessária a 
hipótese de exogeneidade estrita, explicitada a seguir:

em que T denota o número de anos no painel. 

Os efeitos fixos, embora sirvam como controle para as caracte-
rísticas das firmas que não variam no tempo, não são capazes de 
lidar com o problema da causalidade reversa. As decisões de in-
vestir e de tomar financiamento do BNDES PSI são simultâneas e, 
provavelmente, se afetam mutuamente. Por um lado, o BNDES PSI 
afeta o quanto a firma decide investir – essa é a causalidade que se 
quer estimar. Por outro lado, o investimento que a firma pretende 
fazer afeta a probabilidade de ela tomar financiamento do BNDES 
PSI – essa é a causalidade reversa. Em função da causalidade re-
versa, as estimativas obtidas nas regressões com efeitos fixos não
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devem ser interpretadas como o efeito causal do BNDES PSI sobre 
o investimento.9 

É importante examinar se o problema da causalidade reversa tende 
a gerar subestimação ou sobre-estimação do efeito causal do BNDES 
PSI. Isso depende das hipóteses adotadas para os parâmetros estru-
turais. Acreditamos que o investimento deve afetar positivamente a 
demanda por BNDES PSI, isto é, investir mais deve aumentar a pro-
babilidade de a firma tomar financiamento do BNDES PSI. Sob essa 
hipótese, é possível demonstrar que, para valores críveis dos parâme-
tros em um modelo de equações simultâneas, o estimador adotado 
sobre-estima o efeito causal do BNDES PSI.10 

Por fim, considera-se que o problema da causalidade reversa é 
particularmente relevante no caso da variável PSIt. Já em relação à 
variável PSIt-1, esse problema é bem menos grave, dado que o inves-
timento no ano t não deve afetar a decisão de financiamento em t-1.

Resultados

Na Tabela 5, são apresentadas as estimativas das regressões com 
efeitos fixos para o painel balanceado de empresas industriais. A 
variável dependente é Outros Investimentos nas colunas (1) a (3) 
e Outras Fontes nas colunas (4) a (6). Para poupar espaço, os coe-
ficientes associados às variáveis de controle não são mostrados na 
tabela. As variáveis de controle contínuas são as seguintes: receita 
operacional bruta, ativo total, despesas com energia elétrica e con-

9 Para obter o efeito causal do BNDES PSI sobre o investimento, seria necessária 
uma variação exógena na probabilidade de tomar financiamento. Mudanças nas 
condições dos financiamentos do BNDES PSI poderiam desempenhar o papel de 
variação exógena, mas os testes realizados rejeitaram a validade dos instrumentos.

10 Para mais detalhes sobre essa demonstração, ver Goldberger (1991).
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sumo de combustíveis, market share, salário médio, produtivida-
de do trabalho, lucro, exposição financeira, estoque, despesas com 
aluguel e arrendamento – as quatro últimas variáveis são divididas 
pelo ativo total defasado. Como as empresas podem ter recebido 
apoio do BNDES sem ser no âmbito do BNDES PSI, inclui-se uma 
variável indicadora de desembolso do BNDES fora do BNDES PSI, 
além de sua defasagem. Para lidar com choques temporais não ob-
servados, como choques nas expectativas, inserem-se interações en-
tre dummies de ano e dummies de divisão segundo a Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), além de interações 
entre dummies de ano e dummies de porte.

Nas colunas (1) e (4), apresenta-se a especificação com as va-
riáveis PSIt e PSIt-1. O coeficiente associado a PSIt indica que, no 
ano do financiamento do BNDES PSI, os outros investimentos são 
cerca de 6% maiores e o uso de outras fontes de recursos é aproxi-
madamente 12% maior.11 Essas estimativas devem ser interpretadas 
como correlacionais devido à causalidade reversa entre investir e 
tomar financiamento do BNDES PSI. Conforme discutido na seção 
“Estratégia empírica”, a causalidade reversa tende a fazer com que 
o coeficiente estimado de PSIt seja maior do que o efeito causal da 
variável.

Em relação à variável PSIt-1, o problema da causalidade reversa é 
bem menos grave, já que o investimento no ano t não deve afetar a 
decisão de financiamento em t-1. Nas regressões (1) e (4), o coefi-
ciente associado a PSIt-1, é negativo e não significativo. Caso os fi-
nanciamentos do BNDES PSI estivessem associados à antecipação 
de investimentos, seria de se esperar uma redução do investimento 
no ano seguinte ao financiamento do BNDES PSI. Ainda que o co-
eficiente de PSIt-1 seja negativo, ele não é estatisticamente signifi-

11  Essa afirmação vale, em média, com todas as demais variáveis constantes. 
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cativo. Portanto, nas regressões (1) e (4), não é possível rejeitar a 
hipótese nula de que não há antecipação de investimentos.

Nas colunas (2) e (5), mostra-se uma especificação que interage 
as variáveis PSIt e PSIt-1 com as dummies de porte da empresa. Os 
coeficientes associados a PSIt são positivos para todos os portes, 
sendo maiores para as pequenas e grandes empresas do que para as 
médias. Na coluna (2), o coeficiente de PSIt para as médias empresas 
não é estatisticamente diferente de zero. Os coeficientes associados 
a PSIt-1 não fornecem evidência de antecipação de investimentos no 
caso das pequenas empresas. Para as médias e grandes empresas, há 
alguma evidência de antecipação, já que os coeficientes de PSIt-1 são 
negativos e, por vezes, significativos. 

Em vez de incluir as variáveis PSIt e PSIt-1, é possível adotar uma 
especificação alternativa, inserindo uma variável indicadora para cada 
um dos três casos a seguir: (i) empresa recebe financiamento do BNDES 
PSI em t-1 e em t; (ii) empresa recebe financiamento do BNDES PSI 
apenas em t; e (iii) empresa recebe financiamento do BNDES PSI ape-
nas em t-1. A vantagem dessa especificação, mostrada nas colunas (3) 
e (6), é que as empresas que tomam financiamento do BNDES PSI em 
dois anos consecutivos não afetam os coeficientes associados aos ou-
tros dois casos. No ano em que tomam financiamento do BNDES PSI, 
empresas que não receberam BNDES PSI no ano anterior apresentam 
outros investimentos (outras fontes) significativamente maiores. Por 
outro lado, não há efeito estatisticamente significativo para empresas 
que tomam financiamento do BNDES PSI pelo segundo ano consecu-
tivo. O caso de empresas que recebem BNDES PSI em um ano e não 
recebem no ano seguinte é útil para analisar se há antecipação. Essas 
empresas não apresentam outros investimentos (outras fontes) menores 
no ano seguinte ao do financiamento do BNDES PSI: o coeficiente es-
timado não é estatisticamente diferente de zero. Assim, as regressões 
(3) e (6) não parecem apontar antecipação de investimentos.
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Tabela 5
Estimativas básicas

 
Variável dependente 

 Outros investimentos
Variável dependente  

Outras fontes

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)

PSIt      0,0588**         0,1131***    

   (0,0247)      (0,0243)    

PSIt-1 -0,0428     -0,0442    

   (0,0293)      (0,0290)    

[PSIt =1 & pequena =1]     0,0868*         0,1728***  

    (0,0478)     (0,0464)  

[PSIt =1 & média =1]    0,0300       0,0745**  

    (0,0352)     (0,0346)  

[PSIt =1 & grande =1]      0,0921**        0,1189***  

    (0,0425)      (0,0426)  

[PSIt-1 = 1 & pequena =1]   0,0735     0,0521  

    (0,0597)     (0,0593)  

[PSIt-1 =1 & média =1]   -0,0759*     -0,0743*  

    (0,0431)     (0,0424)  

[PSIt-1 =1 & grande =1]     -0,1009**     -0,0769  

    (0,0491)     (0,0490)  

[PSIt =1 & PSIt-1 =0]          0,0883***         0,1419***

      (0,0281)     (0,0276)

[PSIt =0 & PSIt-1 =1]     0,0248     0,0225

      (0,0442)     (0,0438)

(Continua)
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Variável dependente 

 Outros investimentos
Variável dependente  

Outras fontes

[PSIt =1 & PSIt-1 =1]     -0,0109     0,0432

      (0,0397)     (0,0393)

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Efeitos fixos Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Observações 28.900 28.900 28.900 29.180 29.180 29.180

Nº de empresas 7.225 7.225 7.225 7.295 7.295 7.295

Fonte: Elaboração própria, com dados da PIA (IBGE) e dados internos do BNDES. 

Notas: (i) desvio-padrão robusto a cluster entre parênteses; (ii) *** denota 
significância estatística a 1%, ** denota significância estatística a 5% e * denota 
significância estatística a 10%; (iii) painel balanceado (período 2008 a 2011) de 
empresas industriais na base de dados; (iv) pequenas são empresas com ROB 
de até R$ 16 milhões, médias são empresas com ROB de R$ 16 milhões a R$ 
90 milhões e grande são empresas com ROB acima de R$ 90 milhões; e (v) as 
seguintes variáveis de controle foram incluídas nas regressões: receita opera-
cional bruta, ativo total, despesas com energia elétrica e consumo de combustí-
veis, market share, salário médio, produtividade do trabalho, lucro, exposição 
financeira, estoque, despesas com aluguel e arrendamento, variável indicadora 
de desembolso do BNDES fora do BNDES PSI (corrente e defasada), interações 
entre dummies de ano e dummies de porte, interações entre dummies de ano e 
dummies de divisão CNAE.

Na Tabela 6, apresenta-se uma especificação que contém coe-
ficientes específicos por tipo de bem financiado. Os outros inves-
timentos e o uso de outras fontes são significativamente maiores 
quando há financiamento à aquisição de Demais BKs. Por outro 
lado, os coeficientes associados a financiamento do BNDES PSI 
destinado à compra de BKs Transporte não são estatisticamente sig-
nificativos. Parece haver, portanto, diferenças no comportamento 
do investimento corrente dependendo do tipo de bem financiado.

(Continuação)
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A amostra utilizada nas regressões apresentadas inclui todas as 
empresas industriais presentes na base de dados entre 2008 e 2011. 
Porém, pode ser que a evolução das características não observáveis 
seja diferente entre as empresas que tomaram financiamento do 
BNDES PSI e as empresas que não tomaram, e isso poderia afetar os 
coeficientes estimados. Por isso, é importante investigar se os resulta-
dos se alteram quando restringimos a análise a um conjunto mais ho-
mogêneo de empresas. A estratégia adotada é considerar na amostra 
somente empresas que receberam financiamento do BNDES PSI en-
tre 2009 e 2011. Nessa amostra restrita, as empresas devem ser mais 
parecidas, inclusive em características não observáveis. 

A título de robustez, as especificações mostradas na Tabela 5 são 
rodadas novamente, utilizando como amostra o painel balanceado 
de empresas industriais que receberam financiamento do BNDES 
PSI entre 2009 e 2011. Não há grandes mudanças em relação às 
estimativas apresentadas na Tabela 5. Os coeficientes que medem 
o efeito corrente do BNDES PSI permanecem positivos, ainda que 
não sejam significativos em todas as especificações nem para todos 
os portes. Uma mudança em relação aos resultados anteriores se dá 
nas regressões (1) e (4): o coeficiente de PSIt-1 se torna mais negativo 
e passa a ser significativo estatisticamente. Há, também, evidência 
de antecipação de investimentos para as médias empresas nas re-
gressões (2) e (5). Por outro lado, as regressões (3) e (6) continuam a 
não dar suporte à hipótese de antecipação de investimentos.

Tabela 7
Estimativas na amostra de empresas que receberam 
financiamento do BNDES PSI entre 2009 e 2011

 
Variável dependente 

 Outros investimentos
Variável dependente  

Outras fontes
  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
PSIt   0,0492        0,1028***    
   (0,0314)     (0,0306)    

(Continua)
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Variável dependente 

 Outros investimentos
Variável dependente  

Outras fontes
PSIt-1   -0,0810**     -0,0929**    
  (0,0411)     (0,0410)    
[PSIt =1 & pequena =1]       0,0508       0,1269**  
       (0,0645)     (0,0618)  
[PSIt =1 & média =1]   0,0133     0,0591  
        (0,0436)     (0,0427)  
[PSIt =1 & grande =1]        0,1166**        0,1494***  
        (0,0558)     (0,0551)  
[PSIt-1 = 1 & pequena =1]      -0,0533     -0,1023  
       (0,0845)     (0,0831)  
[PSIt-1 =1 & média =1]      -0,1158*      -0,1226**  
      (0,0591)      (0,0587)  
[PSIt-1 =1 & grande =1]     -0,0519      -0,0289  
      (0,0716)      (0,0727)  
[PSIt =1 & PSIt-1 =0]        0,0860**         0,1361***
      (0,0391)     (0,0378)
[PSIt =0 & PSIt-1 =1]     -0,0072     -0,0257
      (0,0643)     (0,0633)
[PSIt =1 & PSIt-1 =1]     -0,0208     0,0204
      (0,0611)     (0,0602)
Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Efeitos fixos Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Observações 10.740 10.740 10.740 11.020 11.020 11.020
Nº de empresas   2.685   2.685   2.685 2.755 2.755 2.755

Fonte: Elaboração própria, com dados da PIA (IBGE) e dados internos do BNDES.
Notas: (i) desvio-padrão robusto a cluster entre parênteses; (ii) *** denota 
significância estatística a 1%, ** denota significância estatística a 5% e * denota 
significância estatística a 10%; (iii) painel balanceado (período 2008 a 2011) de 
empresas industriais que receberam financiamento do BNDES PSI entre 2009 e 
2011; (iv) pequenas são empresas com ROB de até R$ 16 milhões, médias são 
empresas com ROB de R$ 16 milhões a R$ 90 milhões e grande são empresas 
com ROB acima de R$ 90 milhões; e (v) as seguintes variáveis de controle foram 
incluídas nas regressões: receita operacional bruta, ativo total, despesas com 
energia elétrica e consumo de combustíveis, market share, salário médio, produ-
tividade do trabalho, lucro, exposição financeira, estoque, despesas com aluguel 
e arrendamento, variável indicadora de desembolso do BNDES fora do BNDES 
PSI (corrente e defasada), interações entre dummies de ano e dummies de porte, 
interações entre dummies de ano e dummies de divisão CNAE.

(Continuação)
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Os resultados obtidos permitem extrair duas principais conclu-
sões. A primeira é que há evidência robusta de que os outros inves-
timentos e o uso de outras fontes de recursos não sofrem redução 
no ano do financiamento do BNDES PSI. O coeficiente associado a 
PSIt, em alguns casos, é significativo (por exemplo, financiamento 
a Demais BKs); em outros casos, não é estatisticamente diferente de 
zero (por exemplo, financiamento a BKs Transporte). Independen-
temente da significância estatística, o coeficiente de PSIt é positivo 
em todas as especificações, o que permite concluir não haver redu-
ção de outros investimentos nem do uso de outras fontes no ano do 
financiamento do BNDES PSI. 

A segunda conclusão é que há alguma evidência de que o BNDES 
PSI está associado à antecipação de investimentos, mas essa evidên-
cia não é robusta. Existe evidência de antecipação de investimentos 
no caso das médias empresas, para as quais os outros investimentos e 
o uso de outras fontes de recursos são significativamente menores no 
ano seguinte ao do financiamento. Para as grandes empresas, o coefi-
ciente associado a PSIt-1 é significativo apenas em uma especificação; 
para as pequenas empresas, esse coeficiente não é significativo em 
nenhuma especificação. Quando se analisam empresas que recebem 
financiamento do BNDES PSI em um ano e não recebem no ano se-
guinte, os resultados não apontam antecipação de investimentos.

Considerações finais

Este artigo avalia os efeitos do BNDES PSI sobre os investimentos 
das empresas industriais. A principal contribuição do artigo é a aná-
lise do comportamento do investimento no ano seguinte ao finan-
ciamento, com o objetivo de investigar se as empresas anteciparam 
investimentos para aproveitarem as condições favoráveis do BNDES 
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PSI. Cabe mencionar que o BNDES PSI foi lançado em 2009 como 
uma política anticíclica que tinha o objetivo de reverter a tendência de 
retração do investimento. Assim, se o BNDES PSI estimulou que in-
vestimentos que ocorreriam em 2010 fossem feitos em 2009, isso não 
deve ser interpretado como algo negativo. Porém, como o BNDES 
PSI teve sua vigência estendida por vários anos, um comportamento 
sistemático de antecipação de investimentos poderia ser interpretado 
como algo que restringe a efetividade do programa.

Os resultados obtidos não fornecem evidências robustas de an-
tecipação de investimentos. A especificação que inclui coeficientes 
específicos por porte sugere que as médias empresas antecipam in-
vestimentos, mas outras especificações não indicam antecipação. Em 
relação ao coeficiente associado a BNDES PSI no período corrente, 
as estimativas são positivas em todas as especificações, embora nem 
todas sejam estatisticamente significativas. Um caso importante em 
que não há significância estatística é o de financiamentos para aquisi-
ção de BKs Transporte.  De qualquer maneira, há evidências robustas 
de que, no ano do financiamento do BNDES PSI, não há redução de 
outros investimentos nem do uso de outras fontes de recursos.

Com base nos resultados encontrados neste artigo, é interessante 
reexaminar as hipóteses levantadas em Machado et al. (2014) para 
explicar a queda da adicionalidade do BNDES PSI entre 2009 e 
2010. A antecipação foi uma das hipóteses consideradas em Macha-
do et al. (2014), mas nossos resultados não fornecem evidência ro-
busta em favor dela. Seria importante investigar as demais hipóteses 
levantadas em Machado et al. (2014), em particular a de restrição de 
crédito. Incorporar medidas de restrição de crédito na abordagem 
empírica está na agenda futura de pesquisa. 

Outras questões também permanecem em aberto. Seria interes-
sante obter estimativas dos efeitos do BNDES PSI também para em-
presas não industriais – em particular, para as empresas do setor de 
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serviços. Outra melhoria seria utilizar um período mais longo de da-
dos, o que permitiria analisar o comportamento do investimento por 
mais tempo após o financiamento do BNDES PSI. Finalmente, seria 
um enorme avanço utilizar uma variação exógena na probabilidade 
de receber financiamento para estimar o impacto do BNDES PSI.
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Cinco anos de debêntures de 
infraestrutura: uma avaliação de 
efetividade do instrumento

Daniel Wajnberg*

Resumo

No dia 30 de dezembro de 2015, a lei que concede benefícios tribu-
tários para aplicações financeiras em títulos emitidos para financiar 
investimentos em infraestrutura completará cinco anos de existên-
cia desde sua primeira edição, na forma da Medida Provisória 517, 
de 30 de dezembro de 2010. Ao longo desse período, agentes de 
mercado colocaram em dúvida o desempenho do instrumento, ques-
tionando os volumes emitidos e a efetiva utilização do artifício cria-
do pelo governo. Nesse contexto, considerando que a quantidade e 
a diversidade dos títulos incentivados que compõem o histórico de 
utilização do instrumento já permitem analisar a efetividade des-
sa política pública, o artigo avalia o alcance dos objetivos delinea-
dos pelo governo quando da criação da lei, dividindo a análise em 
seis fatores: acesso ao mercado, inserção setorial, participação no 
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funding, atração de investidores, criação de liquidez e fundos incen-
tivados. Por fim, o artigo aponta as áreas em que a lei se mostrou 
efetiva, bem como aquelas em que ainda não teve efetividade.

Abstract

On December 30, 2015, it will be five years since the law that grants 
tax relief to financial investment in securities issued to finance 
investment in infrastructure was created as Provisional Measure 
517, of December 30, 2010. Over these five years, market agents 
have queried the performance of this instrument, questioning 
the volumes issued and the effective use of the tool created by 
the government. The quantity and diversity of the incentivized 
securities are an integral part of the instrument’s history, which 
make it possible to analyze the effectiveness of this public policy. 
Within this context, this article assesses the reach of goals set by 
the government when the law was created. This analysis is divided 
into six factors: market access, sectorial insertion, participation in 
financing, attracting investors, creating liquidity and incentivized 
funds. This paper highlights the areas where the law has been most 
effective, while pinpointing the areas in which it has yet to have  
an effect. 
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Cinco anos de existência da Lei 12.431/2011

No dia 30 de dezembro de 2015, a lei que concede benefícios tribu-
tários para aplicações financeiras em títulos emitidos para financiar 
investimentos em infraestrutura completará cinco anos de existên-
cia desde sua primeira edição, na forma da Medida Provisória 517, 
de 30 de dezembro de 2010. Ao longo desses cinco anos, foram re-
alizadas 43 emissões de debêntures de infraestrutura, totalizando 
R$ 13,5 bilhões captados para financiar os investimentos em infra-
estrutura no país, conforme apresentado nos gráficos a seguir.

Gráfico 1
Volume (em R$ milhões) e quantidade de emissões de 
debêntures de infraestrutura e volume (em R$ milhões) do 
mercado doméstico de debêntures simples
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* Considera somente dados até agosto de 2015.

Conforme pode-se verificar, a análise inicial dos números de-
monstra que, se forem desconsiderados os dados parciais do ano 
de 2015, há tendência de crescimento na utilização do instrumento 
criado pelo governo, tanto nos volumes e nas quantidades, como na 
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participação relativa das emissões de debêntures de infraestrutura 
no mercado doméstico de debêntures simples, após seu primeiro 
ano de vigência e esclarecimento de dúvidas sobre a lei por parte 
dos emissores e dos investidores. 

Além da tendência de crescimento, deve-se destacar o desempe-
nho do instrumento em 2014, ano que contou com condições relati-
vamente adversas para emissão dos títulos, incluindo a deflagração 
da Operação Lava Jato pela Polícia Federal, a realização da Copa do 
Mundo e as eleições presidenciais. A despeito desses fatores, no ano 
de 2014 o mercado de debêntures de infraestrutura atingiu o maior 
volume (R$ 5 bilhões) e a maior quantidade de ofertas (19 emis-
sões). Ademais, considerando os dados acumulados até agosto de 
2015, as debêntures de infraestrutura corresponderam a 9,74% das 
emissões de debêntures simples no mercado brasileiro neste ano, re-
presentando aumento de 2,64 pontos percentuais em relação a 2014.

Adicionalmente, o bom desempenho do instrumento é corrobo-
rado pela demanda dos investidores nas emissões de debêntures de 
infraestrutura com esforços amplos de distribuição.1 Essa superou 
consideravelmente a oferta dos títulos, mostrando boa aceitação do 

1 As ofertas públicas de debêntures de infraestrutura podem ser realizadas com 
esforços amplos ou restritos de distribuição. As ofertas com esforços amplos de 
distribuição são regidas pela instrução 400 da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) – ICVM 400 –  e, podendo ser destinadas aos investidores de varejo, pre-
cisam realizar registro prévio perante a CVM e cumprir uma série de requisitos, 
visando à proteção dos interesses e ao tratamento equitativo dos investidores, 
com divulgação ampla e transparente de informações relevantes sobre o valor 
ofertado, principalmente por meio do documento de prospecto da oferta. Por ou-
tro lado, ofertas de debêntures de infraestrutura realizadas com esforços restritos 
de distribuição são regidas pela instrução 476 da CVM (ICVM 476), que dis-
pensa seu registro prévio no órgão. Nessas ofertas, são permitidas emissões por 
empresas de capital fechado, porém o título pode ser apresentado a, no máximo, 
75 investidores qualificados, dos quais somente cinquenta poderão subscrever o 
valor ofertado. Trata-se, resumidamente, de uma modalidade de distribuição mais 
célere e menos onerosa (WAJNBERG, 2014).
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instrumento. Apresentando a demanda estimada pelos investidores 
nas ofertas com esforços amplos de distribuição, podemos verificar, 
por meio do gráfico a seguir, que somente nessas ofertas (que re-
presentaram 64% do volume total emitido) houve sobredemanda de 
aproximadamente R$ 10,4 bilhões. 

Gráfico 2

Volume ofertado e demanda em excesso em ofertas  
de debêntures de infraestrutura com esforços amplos de 
distribuição (em R$ milhões)

grafico 02
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Fonte: Elaboração própria, com base em informações obtidas com os bancos coordena-
dores de ofertas de debêntures de infraestrutura com esforços amplos de distribuição.
* A oferta de Rodovias do Tietê foi a única que não contou com demanda suficien-
te para preencher a oferta de títulos.

Contudo, o bom desempenho apresentado não é refletido em 
questionamentos de agentes de mercado e do meio acadêmico quan-
to aos volumes emitidos e à efetiva utilização do instrumento criado 
pelo governo. Por exemplo, Bicalho (2014) afirma que a Lei 12.431, 
de 24 de junho de 2011, não teve o impacto que se esperava, por 
razões relacionadas tanto à oferta como à demanda pelos títulos. 
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De forma semelhante, Valois (2013) sustenta que as emissões de 
debentures de infraestrutura estão aquém do esperado, também por 
uma combinação de fatores. Em outro artigo, executivo do mercado 
afirma que o instrumento ainda não decolou, devido às condições 
de mercado e à demora na classificação dos projetos como prioritá-
rios (PERES, 2013). 

Por um lado, uma busca realizada em site de veículo de mídia de 
alta popularidade2 desde a publicação da Medida Provisória 517/2010 
indica que a decepção de agentes de mercado pode estar relacionada 
a expectativas equivocadamente infladas. Foram encontrados arti-
gos com expectativas de emissões em volumes consideráveis: em 
um deles, mencionou-se que os volumes poderiam chegar a R$ 70 
bilhões ao ano (SAFATLE; OTONI, 2010); em outro, afirmou-se 
que fundos de pensões e investidores privados brasileiros deveriam 
investir o equivalente a R$ 124 bilhões nas “chamadas debêntures 
de infraestrutura” (PINHEIRO, 2012); em um último exemplo, um 
artigo menciona levantamento de estoque de R$ 100,5 bilhões com 
autorização para emissão (PERES, 2013). Tais expectativas fica-
ram, de fato, muito além dos volumes efetivamente emitidos.

Por outro lado, a quantidade e a diversidade dos títulos incen-
tivados que compõem o histórico de utilização do instrumento já 
permitem realizar análise de efetividade dessa política pública. Para 
definir se ela foi efetiva, no entanto, é necessário estabelecer quais 
foram seus objetivos quando de sua concepção.

Os objetivos do governo nessa iniciativa podem ser avaliados na 
Exposição de Motivos Interministerial 194, de 29 de dezembro de 
2010. O texto justifica a edição da Medida Provisória 517/2010, es-
sencialmente, pela impossibilidade de manter os bancos públicos,

2 O veículo analisado foi o jornal Valor Econômico. 
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principalmente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), como principais promotores de recursos de lon-
go prazo necessários para sustentar o crescimento dos investimen-
tos no país. Nesse contexto, o documento discorre sobre a urgência 
de se construir um mercado de financiamento de longo prazo (bus-
cando maior participação da iniciativa privada como fonte comple-
mentar no funding dos projetos), o que somente acontecerá, ainda 
segundo o texto, com o desenvolvimento de um mercado secundário 
que permita a negociação desses títulos (BRASIL, 2010). 

Com base nesses argumentos, o Governo Federal reduziu para 
zero a alíquota de imposto de renda de investidores estrangeiros e 
pessoas físicas aplicada para instrumentos de mercado que tenham 
por objetivo financiar investimentos nos setores de logística e trans-
porte, mobilidade urbana, energia, telecomunicações, radiodifu-
são, saneamento básico e irrigação,3 desde que esses instrumentos 
atendam a um conjunto de requisitos mínimos que buscam, em sua 
essência, viabilizar sua negociação em mercado secundário.4 Ade-
mais, o governo também estendeu o benefício tributário às cotas de 
fundos de investimento lastreados em debêntures de infraestrutura.

Considerando tais motivações, este artigo avaliou a efetividade 
das debêntures de infraestrutura no atingimento dos objetivos deli-
neados pelo governo. A avaliação foi dividida em seis fatores e con-

3 É importante ressaltar que o artigo 1º da Lei 12.431/2011 aqui discutida também 
reduziu a alíquota de imposto de renda para investidores estrangeiros em títulos 
emitidos para financiar investimentos, tanto no setor de infraestrutura como nos 
demais setores. Os títulos emitidos no âmbito do artigo 1º não são foco do artigo.

4 Tais requisitos estipulam que o título deve: (i) ser objeto de oferta pública de es-
forços amplos ou restritos de colocação; (ii) ser emitido por projetos ou holdings 
controladoras de projetos nos setores acima citados; (iii) ter remuneração baseada 
em taxa de juros prefixada, vinculada ao índice de preços ou à taxa referencial; 
(iv) ter prazo médio ponderado superior a quatro anos; (v) ter vedação à recompra 
do título por parte do emissor nos primeiros dois anos; (vi) ter vedação à liquida-
ção antecipada do título por meio de resgate ou pré-pagamento (BRASIL, 2011).
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siderou o período que se inicia em sua criação até o momento de re-
dação do artigo.5 Esses fatores são apresentados no quadro a seguir, 
juntamente com o racional de cada um dos aspectos analisados.

Quadro 1

Fatores de análise da efetividade da Lei 12.431/2011
Fator  

avaliado Racional 

Acesso ao 
mercado

No primeiro fator, avaliou-se o perfil dos emissores 
que fizeram uso do instrumento, com o objetivo de 
identificar se tinham dificuldade de acesso ao mercado 
ou se já conseguiam emitir títulos.

Inserção 
setorial

Em seguida, o artigo analisou se todos os setores 
definidos como prioritários já estão fazendo uso do 
instrumento ou se alguns ainda não o incluíram como 
fonte de recursos para seus projetos.

Participação 
no funding

A terceira seção averiguou a parcela que as debêntures 
de infraestrutura estão ocupando no funding 
dos projetos, de forma a entender se elas estão 
substituindo ou complementando os recursos dos 
bancos públicos com capital privado.

Atração de 
investidores

O quarto aspecto analisado focou no público-alvo, 
avaliando até que ponto os investidores que a lei 
buscou beneficiar foram atraídos para esse mercado.

Criação de 
liquidez

A quinta seção investigou se as características 
definidas como requisitos para obtenção do beneficio 
tributário conseguiram promover mais liquidez no 
mercado secundário.

Fundos 
incentivados

Por fim, a análise se voltou para a extensão da 
utilização do mecanismo previsto no artigo 3º da 
Lei 12.431/2011, ou seja, os fundos lastreados nas 
debêntures de infraestrutura.

Fonte: Elaboração própria.

5 Setembro de 2015. 
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A seguir, serão discutidos cada um dos fatores discriminados. Após 
a discussão, o artigo concluirá resumindo os resultados encontrados, 
apontando as áreas em que a lei se mostrou efetiva, bem como aquelas 
em que ainda não teve efetividade.

Avaliação da Lei nº 12.431/2011

Acesso ao mercado

Com o objetivo de definir se a Lei 12.431/2011 beneficiou emissores 
que já possuíam acesso ao mercado, o artigo classificou as emis-
sões de debêntures de infraestrutura entre emissões de debêntures 
de projeto (project bonds) e emissões de debêntures corporativas 
(corporate bonds). O quadro a seguir resume as características típi-
cas de cada um dos perfis.6

Quadro 2
Características típicas de debêntures de projetos e 
debêntures corporativas

Debêntures de projetos Debêntures corporativas

Emissão feita pela sociedade de 
propósito específico (SPE) X Emissão feita pela holding

Risco avaliado: projeto X Risco avaliado: empresa

Espécie com garantia real X Espécie quirografária

6 É importante ressaltar que nem todas as emissões consideradas como emissões 
de projeto apresentam todas as características do Quadro 2, assim como nem 
todas as emissões corporativas se enquadram perfeitamente no perfil descrito.

(Continua)
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Debêntures de projetos Debêntures corporativas

Amortização customizada X Amortização bullet/ 
últimos anos

Spreads maiores X Spreads menores

Prazos longos X Prazos médios ou curtos

Ratings mais frequentes:  
AA-, AA e AA+ X Rating mais frequente: 

AAA

Companhias de capital fechado X Companhias de capital aberto

Esforços restritos de colocação X Esforços amplos de colocação

Fonte: Elaboração própria.

Em emissões de projeto, o principal fator a ser avaliado pelos in-
vestidores na aquisição dos títulos de sua emissão é o risco do pró-
prio projeto que receberá os recursos provenientes da captação com 
as debêntures. Tratam-se de projetos, ainda em construção ou já em 
operação, financiados na modalidade de project finance, em que o 
fluxo de caixa gerado por eles é avaliado pelos investidores como 
a principal garantia de que os juros e amortizações previstos serão 
pagos na forma contratada. Tanto o financiamento bancário como 
as debêntures emitidas nessa situação são estruturados sob medida, 
em volumes, prazos e cronogramas de amortização compatíveis com 
a capacidade de pagamento do projeto, sendo geralmente utilizados 
covenants7 de índices de cobertura do serviço da dívida (ICSD) para 
o dimensionamento do financiamento. Nessa modalidade de finan-

7 O acionamento de tais covenants pode ter diferentes impactos, incluindo, mas não 
se restringindo a: vencimento antecipado da dívida, limitação de distribuição de 
dividendos ou mesmo aumento nos volumes depositados em contas reservas.

(Continuação)
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ciamento (project finance), tipicamente, a sociedade de propósito es-
pecífico (SPE)8 que emitiu os títulos não tem permissão para fazer 
novas captações além daquelas previstas no momento da estruturação 
do financiamento e captações menores para financiar suas operações 
(giro). Por fim, geralmente são concedidas garantias reais, tais como 
penhor das ações da SPE e cessão ou alienação fiduciária dos recebí-
veis e dos direitos emergentes da concessão, como forma de assegurar 
aos debenturistas o cumprimento das obrigações financeiras e não 
financeiras por parte do emissor do título. 

Nesses casos, por geralmente serem emitidas por SPEs de capital 
de fechado, além de contarem com riscos específicos de projeto e 
com prazos tipicamente mais longos, as debêntures de projetos 
tiveram historicamente baixo acesso ao mercado, com poucas 
ofertas públicas com esforços de distribuição realizadas antes 
da implementação da Lei 12.431/2011. A baixa ocorrência histó-
rica está relacionada, essencialmente, à incompatibilidade das ca-
racterísticas desses títulos frente às necessidades dos investidores 
institucionais brasileiros, principais subscritores de títulos privados 
de renda fixa, quais sejam: (i) restrições de fundos de pensão em in-
vestimentos em empresas de capital fechado; (ii) menos disposição 
para aquisição de títulos de longo prazo; (iii) baixo apetite por títu-
los mais arriscados; (iv) limitações de subscrição em ofertas com 
menor porte e liquidez; e (v) restrições de investimento em títulos 
indexados ao IPCA.9 Corroborando o anteriormente exposto, foram 
encontradas somente duas emissões de debêntures de projetos não 
incentivadas em busca realizada na base de dados de emissões da 

8 Sociedade de propósito específico constituída com o objetivo de explorar  
o projeto em questão.

9 A indústria de fundos é essencialmente atrelada ao DI (taxa de depó- 
sito interbancário).
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Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima),10 conforme apresenta o Quadro 3.

Quadro 3
Ofertas públicas com esforços de distribuição de debêntures de 
projetos não incentivadas (volume de emissão em R$ milhões)

Emissor Setor Emissão Valor de 
emissão 

Prazo  
(anos)

Data de 
emissão ICVM

Rota das 
bandeiras Rodovia 1a 1.100 14,0 Jul./10 400

Cachoeira 
Paulista Transmissão 1a 220 12,0 Dez./11 400

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Anbima (2015?a)

Nas emissões corporativas, por outro lado, a avaliação de risco 
foca no negócio do emissor, seja ele diversificado ou específico. Os 
investidores, ao analisarem essas emissões, levam em consideração 
não somente a geração de caixa do projeto que receberá os recur-
sos da emissão, mas também a geração de caixa de todos os outros 
projetos da companhia, muitos deles geralmente já em estágios ope-
racionais. Além disso, é levada em consideração sua capacidade de 
se refinanciar, pois, nesta modalidade de financiamento (corporate 
finance), a emissora, ao invés de apresentar vedações para novos 
endividamentos, geralmente possui covenants que permitem o en-
dividamento “saudável” da companhia (exemplo: dívida líquida/

10 Os critérios utilizados para esta busca foram: (i) amortizações customizadas; 
(ii) prazos longos, superiores a dez anos; (iii) garantias de projeto (penhor/alie-
nação de ações e cessão de recebíveis) e; (iv) presença de covenants de ICSD. 
Ofertas que contaram com garantias corporativas durante toda a vigência dos 
títulos não foram consideradas, bem como foram descartadas ofertas que não 
contaram com esforços de distribuição. 
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EBITDA), desde que esse seja compatível com sua geração de cai-
xa. Nesses casos, as emissões geralmente ocorrem em holdings ou 
SPEs em estágio operacional, cuja solidez, estabilidade na geração 
de caixa e previsibilidade de resultados já a torna comparável a uma 
companhia madura. A maturidade do negócio e as avaliações de 
risco tipicamente bastante positivas conferem à companhia a pos-
sibilidade de realizar emissões quirografárias, sem a necessidade 
de conceder outras garantias (fidejussórias ou reais) para a coloca-
ção da oferta. As emissões corporativas se caracterizam por volume 
maiores, prazos mais curtos e spreads mais baixos, sendo geralmen-
te colocadas no mercado com esforços amplos de distribuição. Essas 
emissões não somente tiveram acesso, mas dominaram amplamente 
o mercado doméstico de debêntures simples.

Diante desses dois perfis, as debêntures de infraestrutura emiti-
das foram categorizadas (Apêndice), com suas características apre-
sentadas no quadro e no gráfico a seguir.11, 12

Quadro 4

Resumo das características dos dois perfis de emissão

Debêntures de projetos Debêntures corporativas

23 emissões realizadas X 19 emissões realizadas

R$ 5,8 bilhões emitidos X R$ 7,3 bilhões emitidos

11 É importante ressaltar que a emissão de Salus foi considerada como crédito 
estruturado, não se enquadrando em nenhum dos dois perfis descritos. 

12 Cumpre reforçar que, embora os títulos de Autoban, ALL Malha Norte, 
Rodonorte, Viaoeste, Ecovias, Intervias, SP Vias e ViaLagos tenham sido emi-
tidos por empresas que operam um único complexo rodoviário (ou ferroviário), 
as características de cronograma de amortização, garantias, covenants, prazos, 
ratings e spreads definem perfil corporativo para essas emissões.

(Continua)
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Debêntures de projetos Debêntures corporativas

Prazo médio de 12,7 anos X Prazo médio de 6,7 anos

Principais emissores:  
Rodovias do Tietê, Santo Antônio, 

Ferreira Gomes, CART
X Principais emissores: Vale, 

Autoban, Ecovias, MRS

Média de spread:* 1,87% X Média de spread: 0,04%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Anbima (2015?a).
* Deve-se ressaltar que a média ponderada (por volume) de spread é uma medida de 
uso meramente ilustrativa, de utilidade prática limitada pela variedade de durations e 
ratings que compõem a amostra. O parâmetro mais adequado seria curva de spreads 
(de acordo com ratings e durations). No entanto, a limitação da amostra impossibilita 
essa construção.

Gráfico 3
Comparativo dos ratings dos dois perfis de emissão
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Fonte: Elaboração própria, com base em relatórios e press-releases de relatórios 
de rating.

Tais estatísticas mostram que, no contexto das debêntures enqua-
dradas no artigo 2º da lei, as debêntures de projeto representa-

(Continuação)
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ram a maior parte das emissões em quantidade (23, em relação 
às 19 emissões corporativas), indicando que o benefício tribu-
tário, juntamente com outras características dessas emissões13 
aparentemente despertaram a atenção dos investidores, crian-
do condições de atratividade que estão viabilizando a coloca-
ção dessas ofertas no mercado. Mesmo com prazos maiores, ris-
cos específicos de projeto e restrições de liquidez (especialmente 
no caso de ofertas com esforços restritos), as ofertas públicas de 
debêntures de projeto claramente ganharam espaço no mercado de 
capitais, passando a ganhar relevância entre as emissões domésticas 
de debêntures simples. 

No entanto, a relevância que as debêntures de infraestrutura 
passaram a ter no financiamento de projetos variou visivelmente 
entre os setores beneficiados pela lei. Isso será melhor analisado 
na seção a seguir. 

Inserção setorial

Ainda que seja possível traçar diagnóstico generalista sobre os gar-
galos para a emissão de debêntures de infraestrutura, associando 
os supostos baixos volumes de emissão com fatores como as altas 
taxas de juros, o ambiente macroeconômico desafiador, a falta de 
projetos ou a lentidão nos ministérios, exame detalhado sugere que 
as razões que explicam os altos ou baixos volumes e quantidades 
de emissão são diferentes para cada setor. O Quadro 5 apresen-
ta um panorama de estatísticas relacionadas aos principais setores 
previstos na lei.

13 Outra importante característica que contribuiu para viabilizar essas emissões 
foi o compartilhamento de garantias com o financiamento do BNDES, junta-
mente com o cross-default. Ambos os fatores aumentam a segurança do inves-
timento nesses títulos.



138 Revista do BNDES 44, dezembro 2015

Quadro 5
Inserção setorial das debêntures de infraestrutura – 
setembro/201514

Saneamento

4 emissões 
R$ 335 milhões emitidos 
35 portarias para novas emissões 

3 emissões 
R$ 900 milhões emitidos 
0 portaria para nova emissão 

13 emissões 
R$ 4,7 bilhões emitidos  

7 emissões 
R$ 806 milhões emitidos 
7 portarias para novas emissões 9 portarias para novas emissões 

5 emissões 

 

R$ 3,3 bilhões emitidos 
5 emissões 
R$ 1,6 bilhão emitido   
5 portarias para novas emissões 0 portaria para nova emissão 

138 dias para obtenção de portaria 129 dias para obtenção de portaria 

Aeroportos 

Ferrovias Usinas hidrelétricas 

Linhas de transmissão Rodovias 

Parques eólicos 

1 emissão
R$ 300 milhões emitidos  
2 portarias para novas emissões

Mobilidade
1 emissão
R$ 320 milhões emitidos 
1 portaria para nova emissão

Portos

1 emissão
R$ 190 milhões emitidos 
1 portaria para nova emissão 
228 dias para obtenção de portaria 

0 emissão
R$ 0 emitido  
4 portarias para novas emissões
96 dias para obtenção de portaria 

Telecomunicações

52 dias para obtenção de portaria 324 dias para obtenção de portaria 

69 dias para obtenção de portaria 30 dias para obtenção de portaria  

21 dias para obtenção de portaria  54 dias para obtenção de portaria 

Fonte: Elaboração própria, com base em Anbima (2015?a; 2015b) e consultas 
realizadas a ministérios por meio de seus respectivos serviços de informação ao 
cidadão (SIC). Design dos ícones: Freepik.

14 Como proxy para operações de financiamento de longo prazo, utilizou-se a 
base de operações disponível no site BNDES Transparente. Foram consideradas 
somente operações que faziam menções diretas a implementação de projetos 
nos respectivos setores, ou seja, operações com o objetivo de financiar “planos 
trienais de investimento” não foram consideradas, por exemplo. Também não 
foram contabilizadas operações com estados e municípios e com prazos totais 
inferiores a cinco anos. Especificamente no setor de saneamento, foram levan-
tadas as operações com empresas privadas, tanto no portal BNDES Transparen-
te como no Programa Saneamento para Todos do portal de acompanhamento de 
obras da Caixa Econômica Federal (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 201-?).
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Para avaliar a inserção setorial das debêntures de infraestrutura, 
as estatísticas de quantidade e volume de emissões por setor foram 
comparadas à quantidade de empresas e projetos que efetivamen-
te buscaram financiamento de longo prazo desde a publicação da 
Medida Provisória 517/2010 até o momento de consulta das bases 
de dados disponíveis.15 Em outras palavras, se o Brasil tivesse con-
tado somente com um projeto de investimento em aeroportos no 
período, por exemplo, a realização de uma emissão poderia indicar 
que o instrumento criado pelo governo foi adequadamente utiliza-
do nesse setor. Por outro lado, somente uma emissão de debêntures 
entre dez projetos de aeroportos que (hipoteticamente) buscaram 
financiamento de longo prazo no período indicaria baixa inserção 
do instrumento no setor. Além disso, mesmo que determinado setor 
ainda não tenha utilizado o instrumento, é possível que ele esteja 
planejando usá-lo no curto prazo; para entender se isso está aconte-
cendo, foram avaliadas as portarias autorizativas já emitidas pelos 
ministérios que ainda não geraram emissões.

Por meio da análise inicial das estatísticas apresentadas no 
Quadro 5, pode-se dizer que a utilização das debêntures de infra-
estrutura variou consideravelmente entre os setores definidos 
como prioritários no Decreto 7.603, de 9 de novembro de 2011, 
podendo-se fazer os seguintes destaques, entre os setores que apre-
sentam boa utilização do instrumento:

• O setor de rodovias dominou amplamente a utilização 
do instrumento com 13 emissões, perfazendo um total de 
R$ 4,7 bilhões. As ofertas foram dominadas por emissões 
de perfil corporativo, que utilizaram o mercado de capitais 
como uma das principais fontes de recursos para seus proje-
tos de investimento, no lugar de usá-las somente como alter-
nativa complementar de funding dos investimentos.

15  A última consulta ocorreu em agosto de 2015.
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• O setor de energia elétrica já incorporou as debêntures 
de infraestrutura. As linhas de transmissão totalizaram 
R$ 806 milhões em emissões de títulos incentivados. Foram 
sete ofertas realizadas, sendo seis delas emissões originadas 
a partir de projetos financiados pelo BNDES, além de exis-
tirem sete outros projetos já com autorizações para emitir 
debêntures. As usinas hidrelétricas, por sua vez, totaliza-
ram R$ 1,6 bilhões em cinco emissões. Dos 11 projetos que 
obtiveram financiamento de longo prazo ao longo do perío-
do, quatro deles já emitiram e cinco outros já têm autoriza-
ção para emitir debêntures de infraestrutura. Tais números 
sugerem boa penetração do instrumento em projetos do  
setor elétrico.

• As emissões de ferrovias foram realizadas pelas holdings das 
grandes empresas do setor. Das sete grandes empresas que ob-
tiveram financiamento de longo prazo para financiar seus pro-
jetos, quatro delas emitiram R$ 3,3 bilhões em debêntures, em 
cinco emissões, refletindo boa utilização do instrumento pelos 
principais players do setor. Vale ressaltar a representatividade 
das emissões da Vale S.A., que corresponderam a 71% do vo-
lume emitido pelo setor.

• Dos quatro aeroportos que obtiveram financiamento de lon-
go prazo ao longo do período, dois deles emitiram debêntures, 
em valor total de R$ 900 milhões, significando, a despeito do 
número limitado de projetos, razoável inserção do instrumento 
como fonte complementar de funding.

• Embora tenha realizado somente quatro emissões, o setor 
eólico é o que mais detém portarias autorizativas, represen-
tando alto potencial para emissões no curto e no médio pra-
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zo. Foram encontrados 35 projetos16 com autorização para 
emissão, em comparação aos 43 projetos que obtiveram fi-
nanciamentos de longo prazo no período. Isso significa que 
o setor, de forma geral, já inseriu as debêntures como fonte 
complementar de financiamento, ainda que isso não tenha se 
traduzido em altos volumes e quantidades de emissão.

Mais importante que analisar os setores que já inseriram o instru-
mento em seus planos de financiamento é avaliar os que ainda não 
o fizeram, e as possíveis razões para isso. Nesse sentido, pode-se 
inferir, do Quadro 5, que: 

• A razão que provocou baixos volume e quantidade de emissões 
no setor de mobilidade urbana não parece estar relacionada ao 
instrumento; de acordo com os dados levantados, na prática, o 
setor contou com poucos projetos que buscaram financiamento 
de longo prazo e puderam eventualmente emitir debêntures 
para complementar o funding do projeto. De acordo com o le-
vantamento realizado, dois projetos obtiveram financiamento 
de longo prazo desde a existência da lei: Supervia e VLT Ca-
rioca. Enquanto o primeiro foi responsável pelos R$ 300 mi-
lhões emitidos do setor, o segundo já tem portaria autorizativa.

• De forma similar, com somente uma emissão realizada e uma 
portaria autorizativa já publicada, as emissões do setor de 
portos ainda se encontram em estágio inicial. De acordo com 
estimativas do BNDES, o setor investiu, em média, somente 
R$ 3 bilhões por ano no período entre 2011 e 2014, indican-
do que a principal razão que pode explicar a falta de emis-

16 Especificamente no caso do setor eólico, tanto as operações de financiamento 
como as portarias foram agrupadas em seus respectivos projetos. Nesse setor, 
os parques são tipicamente divididos em mais de uma SPE, essencialmente por 
razões tributárias. 
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sões de debêntures incentivadas é simplesmente a falta de 
investimentos no setor. Note-se que, apesar de o tempo médio 
de obtenção das portarias autorizativas ter sido elevado, de 
aproximadamente 11 meses, isso foi altamente afetado pela 
demora no processo da portaria autorizativa para a emissão 
de Salus, processo que levou vinte meses para sua conclusão.

• Uma das situações mais críticas em relação às emissões de  
debêntures de infraestrutura acontece no setor de saneamen-
to. Apesar de o setor ter contado com R$ 10 bilhões de inves-
timento por ano nos últimos quatro anos,17 e o levantamento 
ter encontrado nele quantidade e volume relevantes de ope-
rações de financiamento no período analisado,18 o setor rea-
lizou somente uma emissão incentivada (Saneatins), no valor 
de R$ 190 milhões. Entre as razões que poderiam explicar o 
atraso do setor em sua inserção no mercado de debêntures de 
infraestrutura, pode-se citar: (i) oferta relevante de funding 
de baixo custo por parte de bancos públicos; (ii) burocracia 
excessiva por parte do Ministério das Cidades na aprovação 
das portarias autorizativas;19 (iii) vedação do Ministério das 
Cidades ao uso dos recursos captados para o financiamento da 
outorga; e (iv) parte das empresas apresenta porte e perfil de 
risco incompatível com a disposição de investidores privados 
para investimentos no setor. No entanto, é importante ressaltar 

17 Média dos investimentos no período entre 2010 (exclusive) e 2014 (inclusive), de 
acordo com levantamento feito pelo BNDES. 

18 Foram encontradas 194 operações de financiamento realizadas no âmbito do 
Programa Saneamento para Todos da Caixa Econômica Federal, totalizando 
R$ 13,5 bilhões. O BNDES respondeu por R$ 5,835 bilhões financiados em 
36 operações (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 201-?).

19 O tempo médio de aprovação das portarias no Ministério das Cidades foi de 
7,6 meses, consideravelmente superior ao tempo médio de aprovação de porta-
rias nos demais ministérios, que foi de 3,4 meses. 
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que diversas empresas do setor realizaram emissões não in-
centivadas ao longo do período,20 o que significa que ao menos 
parte delas possui perfil de risco aceitável pelo mercado.

• O levantamento encontrou 11 operações de financiamento de 
longo prazo no setor de telecomunicações, além de quatro 
portarias autorizativas para emissões futuras. Além disso, o 
setor investiu, em média, R$ 30 bilhões por ano, considerando 
os anos realizados de 2013 e 2014 e o projetado para 2015.21 
No entanto, o setor de telecomunicações ainda não inseriu as 
debêntures incentivadas como instrumento complementar de 
financiamento a seus projetos, não apresentando nenhuma 
emissão realizada até o momento. Diferentemente do setor de 
saneamento, não foi possível identificar gargalos para emis-
sões no setor; na verdade, a falta de ofertas parece ser sim-
plesmente resultado da opção do setor (dominado por poucas 
grandes empresas) de se financiar com fontes alternativas de 
recursos, como emissões de ações, geração de caixa operacio-
nal e mesmo captações no exterior. Assim como em todos os 
setores, o perfil de risco (elevado) de empresas pode também 
dificultar a emissão de títulos de mercado. 

Em resumo, os números levantados indicam que, além das razões 
genéricas que inibem a realização de maiores volumes de emissão 
de debêntures de infraestrutura, os títulos incentivados apresen-
taram inserção variada entre os setores beneficiados pela lei. 

20 Foram encontradas emissões da Distribuidora de Águas Camaçari, Águas Gua-
riroba, Cab Ambiental, Cedae, Sabesp, Sanepar, Copasa, Prolagos, Saneamento 
de Goiás, no volume total de R$ 3,570 bilhões. Nesse levantamento, foi utili-
zada a classificação de ramo de atividade (saneamento) do banco de dados da 
Anbima, bem como foram consideradas somente emissões ocorridas entre 2011 
e 2015, com prazos superiores a 48 meses.

21 Informações obtidas no site do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e 
Serviço Móvel Celular e Pessoal.
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Tal indício sugere que, paralelamente à melhoria no cenário ge-
ral que impacta as emissões de mercado como um todo, a com-
preensão e a resolução das particularidades e gargalos setoriais 
pode ajudar a alavancar setores que ainda se encontram defasa-
dos, aumentando a efetividade do artifício criado pelo governo.  

A análise da distribuição setorial das emissões é adequadamen-
te complementada pela verificação da participação das debêntures 
entre as fontes de recursos de projetos de infraestrutura, melhor 
explicada a seguir.

Participação no funding

Complementando a análise setorial, este artigo também examinou 
a inserção das debêntures, a partir de edição da Medida Provisória 
517/2010, entre as fontes de recursos nos projetos que buscam fi-
nanciamento no BNDES. Em outras palavras, para melhor entender 
a utilização do artifício criado pelo governo, o artigo avaliou não 
somente o simples fato de a empresa ou o setor ter emitido debên-
tures, mas também a relevância das debêntures entre as fontes de 
recursos dos projetos. Para fazer isso, as informações de investi-
mento total em cada uma das emissões realizadas foram levantadas 
nos documentos de emissão e em outras fontes públicas para, pos-
teriormente, compará-las ao volume emitido, e, por fim, avaliar a 
participação que esses títulos estão tendo entre as demais fontes de 
recursos dos projetos.

Dessa forma, analisando os projetos que já realizaram emissões de 
debêntures de infraestrutura até o momento, a participação dessa fon-
te de recursos nas necessidades financeiras do projeto é apresentada 
no Gráfico 4. Seguindo a caracterização das debêntures de infraes-
trutura apresentada acima, a análise buscou obter visão separada das 
debêntures de projetos e das debêntures corporativas.
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Gráfico 4

Participação da emissão incentivada nas necessidades 
financeiras do projeto – setembro/201522
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de prospectos e escrituras de emissão de 
debêntures, relatórios de rating, contratos de concessão e demonstrativos financeiros.

22 As emissões de ALL Malha Norte, VLI Multimodal e Saneatins não apresenta-
ram as informações.
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Analisando o Gráfico 4, três pontos merecem ser ressaltados:

• O gráfico mostra distinção clara entre as debêntures de proje-
tos e as debêntures corporativas no que tange à participação 
dos recursos das debêntures incentivadas no financiamento de 
projetos. As debêntures de projetos, com mediana de 11,10%, 
apresentam participação no funding consideravelmente infe-
rior às debêntures corporativas, que obtiveram mediana de 
participação de 39,87%.23

• No caso das emissões de projetos, a participação de 11,10% no 
funding indica que essas emissões incentivadas tiveram, de 
forma geral, papel complementar no financiamento. Os nú-
meros sugerem que projetos de investimento estruturados na 
modalidade project finance ainda se amparam majoritariamen-
te em outras fontes de recursos, seja capital próprio, seja finan-
ciamento bancário (incluindo os recursos de bancos públicos).

• Com mediana de 39,87% de participação entre as fontes de re-
cursos dos projetos de investimento, as emissões corporativas 
alavancam sua estabilidade financeira e operacional para emi-
tir os títulos incentivados em volumes maiores, representando 
boa parcela dos recursos que são usados para financiar seus 
empreendimentos.

Analisando especificamente os projetos financiados por meio 
de project finance, embora em análise inicial possa intuir-se que, 
nesses casos, as emissões de debêntures incentivadas já realiza- 
das no cenário nacional têm tido baixa participação entre as fon-
tes de recursos, comparação com a prática internacional sugere 
que o papel complementar que esses títulos apresentam no ce-
nário doméstico parece ser consistente com o cenário mundial. 

23 Foi utilizada a mediana como métrica, em vez da média, para minimizar o efeito 
dos outliers da amostra.
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A Tabela 1 apresenta as informações de fontes de financiamento 
em projetos estruturados globalmente por meio de project finance.

Tabela 1

Participação estimada das fontes de recursos em  
investimentos financiados por project finance no mundo  
(em US$ bilhões)

Ano
Investi-
mentos 
totais

Capital  
próprio

Financia-
mento 

bancário

Debêntures 
de projetos

Outras 
fontes

Debêntures 
de projetos/

Capex

2013 415,0 124,5 204,0 49,3 37,2 11,9%

2012 395,3 118,6 198,7 24,1 53,9 6,1%

2011 391,3 117,4 213,5 22,3 38,1 5,7%

2010 382,1 114,6 208,2 19,8 39,5 5,2%

2009 249,4 74,8 139,2 8,3 27,1 3,3%

2008 409,0 122,7 250,6 11,9 23,8 2,9%

2007 384,5 115,4 220,0 26,8 22,3 7,0%

2006 327,6 98,3 180,6 28,7 20,0 8,8%

2005 267,1 80,1 140,3 26,7 20,0 10,0%

2004 234,1 70,2 116,4 28,7 18,8 12,3%

2003 172,2 51,6 69,6 32,2 18,8 18,7%

2002 135,4 40,6 62,2 13,8 18,8 10,2%

2001 217,6 65,3 108,5 25,0 18,8 11,5%

2000 213,4 64,0 110,9 20,8 17,7 9,7%

1999 155,7 46,7 72,4 20,0 16,6 12,8%

1998 125,2 37,5 56,7 10,0 21,0 8,0%

1997 138,6 41,6 67,4 7,5 22,1 5,4%

(Continua)
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Ano
Investi-
mentos 
totais

Capital  
próprio

Financia-
mento 

bancário

Debêntures 
de projetos

Outras 
fontes

Debêntures 
de projetos/

Capex

1996 95,2 28,6 42,8 4,9 18,9 5,1%

1995 63,9 19,2 23,3 3,8 17,6 5,9%

1994 41,4 12,4 13,7 4,0 11,3 9,7%

Total 4.814,0 1.444,1 2.499,0 388,6 482,3

Média 8,5%

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Esty, Chavich e Sesia (2014, p. 20).

Embora a limitação da comparação dos percentuais de participa-
ção das debêntures de projeto impossibilite afirmar definitivamen-
te (os dados mundiais consideram tanto os projetos que emitiram 
como os que não emitiram), os dados sugerem que as debêntures 
de projeto, quando emitidas, parecem possuir papel semelhante ao 
exercido no cenário mundial; um papel de complementariedade, e 
não preponderância, entre as fontes de recursos dos empreendimen-
tos de infraestrutura. Tal fenômeno não acontece por mera coin-
cidência; no cenário mundial, assim como no doméstico, a menor 
participação das debêntures entre as fontes de dívida do projeto, em 
relação especialmente ao financiamento bancário, é explicada, entre 
outros fatores, pelas seguintes razões (LINS, 2015):

• Devido à pulverização e às diferentes naturezas dos investido-
res, debêntures de projetos trazem consigo mais dificuldade de 
renegociação dos termos da dívida em caso de estresse finan-
ceiro do projeto.

• Termos de contratos de financiamento podem permanecer pri-
vados, enquanto escrituras de ofertas públicas de debêntures 
ficam necessariamente disponíveis ao público.

(Continuação)
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• Recursos bancários podem ser sacados à medida que são ne-
cessários para a implementação do projeto, enquanto os recur-
sos de debêntures são sacados geralmente de uma só vez.

• Emissões de debêntures apresentam tipicamente maiores cus-
tos de transação em relação ao financiamento bancário.

• Bancos têm maior aceitação à possibilidade de pré-pagamen-
to da dívida, enquanto investidores geralmente não gostam 
dessas cláusulas.

Por isso, seja por razões empíricas, seja pelos fundamentos do 
instrumento, não é razoável esperar que as debêntures ocupem, 
em algum momento, parcela preponderante no financiamento 
de projetos de infraestrutura; tal papel de liderança no monito-
ramento e governança, no que tange aos credores do projeto, é 
e continuará sendo exercido pelos bancos, públicos ou privados. 
Por isso, não se deve esperar, ao menos no curto prazo, movi-
mento de substituição total do papel dos bancos, em especial do 
BNDES, por títulos de mercado de capitais. Esses continuarão 
tendo função de complementação nos recursos do projeto, ainda 
que possivelmente em parcela maior.

A seção a seguir discutirá o efeito que essa política pública teve 
na atração de investidores para o financiamento de projetos de in-
fraestrutura. 

Atração de investidores

Um dos principais objetivos na concepção da Lei 12.431/2011 consis-
tiu na atração de capital privado para o financiamento de projetos de 
infraestrutura, buscando fontes de recursos que pudessem ajudar na 
redução da dependência que esses projetos têm dos recursos dos ban-
cos públicos, em especial do BNDES. Especificamente, a lei mirou 
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os investidores pessoas físicas e estrangeiros, que passaram a contar 
com isenção total de imposto de renda em aplicações nesses títulos.

Historicamente, o investidor estrangeiro que buscou exposição a 
títulos brasileiros não participou do mercado doméstico de títulos 
privados de renda fixa, focando sua atuação em ações, títulos pú-
blicos federais e bonds de empresas brasileiras emitidos no exterior 
(ANBIMA, 2014). As pessoas físicas, de forma semelhante, até o 
momento atual, não têm participação direta relevante no mercado 
doméstico de debêntures, conforme é apresentado no Gráfico 5.24

Gráfico 5
Participação de investidores em ofertas públicas de 
debêntures simples – julho/2015

95,75% 94,07% 95,82% 96,47% 

3,35% 1,7% 0,7% 0,6% 

0,90% 2,2% 3,5% 2,9% 

2012 2013 2014 2015*
Investidores institucionais, intermediários e instituições ligadas à oferta 

Investidores estrangeiros Pessoas físicas 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados fornecidos pela Anbima.
* Considera somente dados do primeiro semestre de 2015.

Porém, a concessão do benefício tributário para as pessoas físicas 
nas debêntures de infraestrutura claramente foi efetiva na atração 

24 A participação das pessoas físicas também pode ocorrer de forma indireta, por meio 
de fundos de investimento. Essa informação não está apresentada nos gráficos.
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desses investidores para esse mercado, conforme pode ser percebido 
pela visualização do Gráfico 6.

Gráfico 6
Participação de investidores em ofertas de debêntures de 
infraestrutura – julho/2015

75,68% 65,05% 
49,05% 49,19% 

6,45% 
2,56% 

0,72% 0,62% 

17,87% 
32,39% 

50,23% 50,19% 

Investidores institucionais, intermediários e instituições ligadas à oferta 
Investidores estrangeiros Pessoas físicas 

2012 2013 2014 2015*

Fonte: Elaboração própria, com base em Ministério da Fazenda (2015a).
* Considera somente dados do primeiro semestre de 2015.

O gráfico mostra que as pessoas físicas tiveram participação 
relevante na subscrição dos títulos incentivados, adquirindo 
R$ 5,032 bilhões (42%) dos R$ 11,8 bilhões emitidos até junho 
de 2015 (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2015a). Porém, apesar 
do considerável sucesso na atração dos investidores pessoas fí-
sicas, a isenção tributária criada pelo governo aparentemen-
te ainda não foi efetiva para trazer poupança externa para o 
financiamento de projetos de infraestrutura; segundo dados 
da Secretaria de Acompanhamento Econômico, o investidor 
estrangeiro contribuiu somente com R$ 220 milhões, ou 1,89% 
do volume dessas ofertas.
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Diante desse diagnóstico e da importância atribuída pelo governo 
à atração desse público para o fortalecimento da estrutura de funding 
dos investimentos em infraestrutura, cabe analisar os possíveis fato-
res que poderiam explicar a baixa participação de investidores estran-
geiros nesse mercado. Tais fatores são descritos a seguir:

• Condições macroeconômicas do país e risco cambial. Em 
primeiro lugar, é possível atribuir a baixa participação des-
ses investidores nas debêntures de infraestrutura à piora nas 
condições macroeconômicas do país, as quais, entre outras 
consequências, podem afetar negativamente o valor da moeda 
brasileira e a performance de investimentos em ativos brasi-
leiros denominados em reais. É importante ressaltar, no en-
tanto, que tal explicação, isoladamente, não é consistente com 
a relevância que os investidores estrangeiros ainda têm como 
detentores de títulos públicos federais brasileiros; segundo o 
relatório de dívida pública federal de junho de 2015 (TESOU-
RO NACIONAL, 2015), 20% desses títulos, que hoje totalizam 
estoque de R$ 2,6 trilhões, são detidos por investidores não 
residentes, sendo que 30% da carteira desses investidores é 
voltada para títulos com vencimentos superiores a cinco anos.

• Risco político e regulatório. Altamente regulados pelo gover-
no e com prazos de concessão ou autorização mais longos que 
os ciclos políticos, projetos de infraestrutura que emitem os tí-
tulos incentivados sofrem com possíveis demoras na obtenção 
de licenças ambientais, mudanças na regulamentação do setor, 
modificações em alíquotas de impostos e tarifas pertinentes e 
alterações em regras de renovação de concessão. Com o poten-
cial de influenciar negativamente a performance dos projetos, 
com impactos diretos nas receitas, nos custos de construção ou 
de operação (WORLD ECONOMIC FORUM, 2015), a possí-
vel percepção de instabilidade no ambiente político e regula-
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tório pode ser um dos fatores inibidores de atração de capital 
estrangeiro para as debêntures de infraestrutura.

• Riscos de construção. Outro fator apontado é a suposta aversão 
desses investidores aos riscos de construção inerentes a esses 
projetos. No entanto, se esse fator fosse de fato preponderante 
para os investimentos nos títulos brasileiros, seria possível ob-
servar participação maior desses investidores, tanto nas ofertas 
de debêntures corporativas como nas emissões de projetos já re-
alizadas, que, de forma geral, contaram com garantias corpora-
tivas ou bancárias até a finalização da construção, e até mesmo 
até o completion financeiro, essencialmente eliminando esse 
risco para os debenturistas.

• Restrições operacionais. Para que esses investidores possam 
investir nos títulos de infraestrutura, é necessário que suas em-
presas de investimento tenham certa infraestrutura operacional. 
Isso inclui equipes de análise que possam investigar e apresentar 
os riscos específicos desses investimentos para seus tomadores 
de decisão, sistemas de informação que auxiliem os processos 
de análise, investimento e desinvestimento e infraestrutura de 
back-office que permita a liquidação sem falhas das operações. 
O desenvolvimento de tal infraestrutura requer recursos, e é 
possível que investidores estrangeiros considerem que os be-
nefícios de investimento nas debêntures de projetos de infraes-
trutura brasileiros não compensem os custos necessários para a 
construção de tal infraestrutura de investimento.

• Porte e liquidez. As características intrínsecas de porte e li-
quidez de algumas das ofertas de debêntures de infraestrutura 
podem inibir a participação de investidores estrangeiros. Por 
um lado, alguns investidores apresentam requisito de “tíquete 
mínimo de investimento” em valores considerados elevados, 
para que esses possam justificar suas alocações internas de 
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recursos na análise de uma oferta. Considerando que 22 das 
39 ofertas tiveram porte inferior a R$ 300 milhões, tal tíquete 
mínimo poderia representar participação elevada nessas ofertas, 
dificultando eventual saída do investimento. Da mesma forma, a 
participação desses investidores pode estar condicionada à pre-
sença de liquidez mínima em mercado secundário, requisito que 
somente uma parcela das emissões consegue cumprir.

• Juros das debêntures. Conforme já apresentado, a alta de-
manda de investidores domésticos, essencialmente pessoas 
físicas, possibilitou que as emissões de debêntures de infra-
estrutura ocorressem em patamares de juros atrativos para os 
emissores. Com os investidores estrangeiros exigindo remu-
nerações superiores aos investidores domésticos, geradas pela 
precificação de riscos adicionais, como o risco cambial (espe-
cialmente para os investidores que ainda não têm posições em 
títulos brasileiros), os próprios emissores não se sentem impe-
lidos a assumir os relevantes custos de distribuição no exte-
rior, que incluem principalmente tradução dos documentos da 
oferta, contratação de escritórios de advocacia internacionais, 
taxas de registro e custos de road-show. Acredita-se que, no 
momento que a demanda doméstica pelos títulos de infraestru-
tura arrefecer, os juros dessas debêntures serão ajustados, para 
que possam atrair os demais colchões de poupança; quando 
esse momento chegar, os emissores terão de levar suas ofertas 
para o exterior, e os estrangeiros passarão a ter papel mais re-
levante nesse mercado.25

25 Cumpre ressaltar que os investidores estrangeiros também têm benefício tribu-
tário em aplicações nos títulos públicos federais, o que torna ainda mais impor-
tante a existência de prêmios de remuneração nas debêntures que compensem o 
risco adicional assumido.
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Liquidez 

Um dos elementos centrais na concepção da Lei 12.431/2011 foi a 
busca pelo desenvolvimento do mercado secundário dos títulos in-
centivados, visto como fundamental para permitir o eventual desin-
vestimento das debêntures adquiridas pelos investidores privados. 
Para fomentar esse aspecto, a lei definiu que essas debêntures, para 
obterem o benefício tributário, precisariam apresentar algumas ca-
racterísticas, entre as quais deve-se citar: (i) ser objeto de oferta 
pública; (ii) ter remuneração baseada em taxa de juros prefixada, 
vinculada ao índice de preços ou à taxa referencial; (iii) ter prazo 
médio ponderado superior a quatro anos; (iv) ter vedação à recom-
pra dos títulos por parte do emissor nos primeiros dois anos; e (v) 
ter vedação à liquidação antecipada do título por meio de resgate ou 
pré-pagamento.26 Tais características foram estabelecidas por acre-
ditar-se, no momento da elaboração da lei, que gerariam impacto 
positivo na negociabilidade desses títulos e reduziriam o risco de 
liquidez27 nestes investimentos, visto como entrave para a atração 
de poupança privada para o financiamento de mercado de capitais 
em projetos de infraestrutura.

Dada a importância desse aspecto, o estudo verificou como se 
comportou a liquidez dos títulos incentivados em relação aos títu-
los que não oferecem o benefício fiscal. Entende-se que a liquidez 
de um título está relacionada não somente ao volume de negócios 
no mercado secundário, mas também ao número de operações e ao 
número de dias com negócios realizados. Ou seja, não basta que um 
ativo tenha registrado altos volumes de negociação, se esse volume 

26 Salvo na forma a ser regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.
27 O conceito de risco de liquidez utilizado neste artigo é a inviabilidade de com-

prar ou vender um título de forma suficientemente rápida para prevenir ou mi-
nimizar uma perda, devido à falta de negociabilidade.
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foi concentrado em poucos negócios ou poucos dias de pregão. Tra-
ta-se, em outras palavras, de um critério mínimo de pulverização; 
investidores, de forma geral, ao subscreverem as debêntures, preci-
sam saber que a execução do desinvestimento não estará restrita a 
seletas janelas de liquidez.

No entanto, o mercado doméstico de debêntures simples não tem 
uma metodologia estabelecida de cálculo de índice de liquidez. En-
tretanto, com base em informações do sistema Reune, a Anbima di-
vulga relatório mensal com indicadores de liquidez das debêntures. 
O Quadro 6 apresenta as informações relacionadas ao mês de julho 
de 2015, com as debêntures incentivadas marcadas em negrito.

Quadro 6

Dez ativos com maiores volumes negociados (em R$ milhões), 
número de operações e dias com negócios

Ativos Volume Ativos Nº de 
operações Ativos Dias com 

negócios

CIEL14 317 RDVT11 636 RDVT11 22

TAEE23 155,5 RDNT14 325 RDNT14 22

TFBR14 112,9 SPVI12 293 SPVI12 22

PCARA1 100,3 ECOV22 140 ECOV22 22

CBAN11 96,6 RNEP11 115 RNEP11 22

CBAN21 84,4 SAIP11 96 SAIP11 22

RDVT11 75,3 MRSL17 88 CART22 22

ELSPA5 60,8 CART12 84 MRSL17 21

VTCM15 59,4 ODTR11 82 ODTR11 21

BRML12 58,3 AGRU31 80 CART12 19

ECCR32 55,2 CART22 78 AGRU12 19

(Continua)
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Ativos Volume Ativos Nº de 
operações Ativos Dias com 

negócios

ODTR11 45,8 FGEN13 69 NRTB11 19

RDNT14 45,7 AGRU12 64 FGEN13 16

CEAR23 43,7 ANHB15 63 ANHB15 16

IPPT12 42,4 NRTB11 60 VALE48 16

Fonte: Anbima (2015a)

Percebe-se que, no mês de julho de 2015, os títulos incentivados 
dominaram a lista dos 15 ativos com maior número de operações e 
maior número de dias com negócios. Por outro lado, as debêntures 
não incentivadas tiveram maior presença entre os 15 ativos com os 
maiores volumes negociados nesse período. 

Buscando ponderar os três critérios, foi aplicada a metodologia 
do índice de negociabilidade da Bovespa28 na série histórica men-
sal desses três indicadores, fornecidas pela Anbima para o perío-
do entre julho de 2013 e julho de 2015. Após realizar esse cálculo, 
analisou-se a carteira composta pelos dez ativos com os maiores 
índices de negociabilidade, por período. A composição dessa car-
teira é apresentada no Quadro 7, com destaque gráfico nos títulos 
incentivados.

28 A metodologia está disponível em BM&F Bovespa (2013). Trata-se essencial-

mente da aplicação da seguinte fórmula: , em que: IN = índice 

de negociabilidade, ni = número de negócios com o título i, N = número total de 
negócios, vi = volume financeiro de negócios com o título i, V = volume finan-
ceiro total, pi = número de pregões e P = número total de pregões.

(Continuação)
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Pode-se perceber que, a partir de abril de 2014, as debêntures 
incentivadas passaram a dominar a lista dos dez ativos de maior 
liquidez.29 Destaca-se o desempenho das debêntures da concessio-
nária Rodovias do Tietê, sendo ativo de maior liquidez durante todo 
o período analisado. Portanto, a análise sugere que existem evi-
dências de efetividade da Lei 12.431/2011 na criação de liquidez 
para os títulos que obtêm seu incentivo. 

O último aspecto analisado focará no desenvolvimento dos fun-
dos incentivados, considerado importante mecanismo para canali-
zar a poupança de pessoas físicas para o financiamento de projetos, 
via mercado de capitais.

Fundos incentivados

Reconhecendo a importância dos fundos de investimento na atração 
dos investidores de varejo para o financiamento de projetos de infraes-
trutura, o governo estabeleceu, por meio do artigo 3º da Lei 12.431/2011, 
que cotas de fundos que apresentam 85%30 de seu patrimônio investido 
em debêntures de infraestrutura também têm o mesmo benefício tribu-
tário definido para os referidos títulos incentivados. Essa disposição na 
lei deixa clara a intenção do governo de fomentar a cadeia de fundos de 
investimento como mecanismo adicional de canalização de poupança 
privada para os projetos de investimento do setor.

29 É importante ressaltar que não fez parte do escopo deste artigo realizar análi-
se aprofundada dos fatores que contribuíram para as mudanças na composição 
da carteira ao longo desses meses. Entre os fatores que podem ter influenciado, 
destaca-se o aumento no número de títulos incentivados emitidos e disponíveis 
para negociação em mercado secundário, a maior presença de market-makers no 
mercado de debêntures incentivadas e o movimento de elevação na taxa de juros 
real, que pode ter gerado mais necessidade de giro nas carteiras dos investidores.

30 Este percentual pode ser de 67% nos primeiros dois anos.
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Utilizando levantamento realizado pela Secretaria de Acompa-
nhamento Econômico do Ministério da Fazenda, esse estudo ana-
lisou os fundos de investimento de renda fixa (incluindo fundos de 
investimento em direitos creditórios – FIDC) já em funcionamen-
to que se utilizaram do benefício criado pelo governo.31 Os fundos 
identificados estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2
Fundos de investimento enquadrados no artigo 3o da  
Lei 12.431/2011 – patrimônio líquido (PL) em R$ milhões

Nome do fundo
(abreviado) Gestor Tipo PL do

fundo
Tipo de

investidor 

FIRF-IE Bradesco BRAM FI 75,3 Superqualificado

FIRF-IE XP 
Crédito Privado XP FI 51,8 Sem restrições

CSHG AS 7.7 
Infraestrutura CSHG FI 22,9 Qualificado

CSHG 392 –
Infraestrutura CSHG FI 125,2 Qualificado

TFO CSHG 
Infraestrutura CSHG FI 41,6 Qualificado

CSHG Omega – 
Infraestrutura CSHG FI 57,7 Qualificado

FIRF-IE Azienda BTG FI 110,2 Qualificado

31 Cumpre ressaltar que o levantamento dos fundos enquadrados no artigo 3º da 
Lei 12.431/2011 apresenta consideráveis dificuldades operacionais, por não 
existir banco de dados com o registro dos fundos que têm o benefício tributá-
rio. Além disso, é importante mencionar que a lei também concede benefícios 
tributários para fundos de investimentos em participações, que podem destinar 
parcela de seus investimentos para as debêntures incentivadas.

(Continua)
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Nome do fundo
(abreviado) Gestor Tipo PL do

fundo
Tipo de

investidor 

BB & Votorantim  
Highland 
Infraestrutura

VAM FIDC 363 Qualificado

Total R$ 847,7

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Ministério da Fazenda (2015b).

A tabela mostra que somente oito fundos já conseguiram se 
utilizar do benefício previsto no artigo 3º da Lei 12.431/2011, to-
talizando patrimônio líquido de R$ 847 milhões.32 Ainda que as 
debêntures de infraestrutura possam ser adquiridas por outros 
fundos de investimento não incentivados, diante de um estoque 
de debêntures de infraestrutura de R$ 13,5 bilhões, o valor do 
patrimônio líquido total dos fundos incentivados sugere que o 
benefício criado pelo governo ainda não foi plenamente utiliza-
do. Em comparação, o patrimônio líquido de fundos de crédito livre 
totaliza R$ 61,5 bilhões.

A baixa utilização do mecanismo criado pelo governo está rela-
cionada com o conjunto de razões citadas a seguir:

• Regras de concentração para fundos de investimen-
to. As regras da instrução 555 da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM),33 que definem limites de concentração 

32 Deve-se ressaltar que outros fundos também foram identificados, mas não se encon-
tram em status de funcionamento: Brasil Plural Debêntures Incentivadas (FI fase 
pré-operacional, PL estimado de R$ 100 milhões) e o fundo sendo estruturado pelo 
BNDES (FIDC em processo de estruturação, PL estimado de R$ 1 bilhão).

33 Em dezembro de 2014, a ICVM 409 foi revisada. A Instrução vigente que dis-
põe sobre fundos de investimento agora é a ICVM 555.

(Continuação)
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mínimos para os fundos de renda fixa, tornam difícil a utili-
zação do mecanismo criado pelo governo. Isso ocorre princi-
palmente porque a regulamentação requer limite máximo de 
concentração de 5% para emissores que não sejam compa-
nhias de capital aberto, característica típica de debêntures de 
projetos de infraestrutura. Para emissores de capital aberto, 
esse limite é de 10%. Principalmente por essa razão, alguns 
dos fundos optaram por estrutura com mais flexibilidade 
(FIDCs), fundos exclusivos ou fundos voltados somente a in-
vestidores superqualificados, dispensando a necessidade de 
atendimento aos critérios de concentração.

• Originação insuficiente de ativos. As regras de concen-
tração tornam-se ainda mais difíceis de serem atingidas em 
cenário adverso de originação de ativos (já mencionado an-
teriormente), causado principalmente pela deterioração nas 
condições macroeconômicas do país, especialmente após o 
segundo semestre de 2013.

• Distribuição restrita de ativos. Entre os 43 ativos já emiti-
dos, 28 foram distribuídos em ofertas com esforços restritos 
de colocação. A distribuição restrita de boa parte dos ativos 
incentivados cria dificuldades adicionais para a composição 
das carteiras de fundos de investimento, para que essas res-
peitem tanto as regras previstas na lei como nos limites de 
concentração definidos pela CVM. A mesma razão também 
gera restrições nos desinvestimentos necessários em situa-
ções de resgate das cotas; embora as ofertas com esforços 
amplos de distribuição tenham conseguido alcançar bons ní-
veis de negociação em mercado secundário, o regime restrito 
das demais ofertas limita a liquidez dos ativos, de forma que 
os resgates precisem de mais tempo para serem efetivados.
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Conclusões

O Quadro 8 resume os fatores avaliados e o resultado da análise.

Quadro 8

Resultados da análise

Fator 
avaliado Resultado da análise

Acesso ao 
mercado

A Lei 12.431/2011 viabilizou a distribuição de debêntures 
de projetos, que anteriormente tinham menos acesso 
ao mercado, criando, na prática, uma nova fonte de 
recursos para os projetos de infraestrutura.

Inserção 
setorial

O instrumento criado pelo governo foi adequadamente 
inserido em alguns setores como uma das fontes de 
recursos, enquanto outros ainda apresentam gargalos 
que dificultam a utilização do instrumento.

Participação 
no funding

A participação das debêntures de projetos de 
infraestrutura acontece de forma complementar entre 
as demais fontes de recursos, de maneira consistente 
com a prática internacional.

Atração de 
investidores

A Lei 12.431/2011 foi efetiva na atração de investidores 
pessoas físicas, porém, de forma geral, ainda não 
conseguiu trazer os investidores estrangeiros para o 
financiamento de projetos de infraestrutura.

Liquidez

Em relação aos títulos não incentivados, as debêntures 
de infraestrutura apresentaram maiores níveis de 
liquidez no mercado secundário, sugerindo que a lei foi 
efetiva no atingimento desse objetivo.

Fundos

Com poucos fundos criados e baixo volume de 
debêntures distribuído por meio deles, o mecanismo 
previsto no artigo 3º da Lei 12.431/2011 ainda não se 
mostrou efetivo.

Fonte: Elaboração própria.
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O quadro mostra que a lei já pode contabilizar os seguintes rele-
vantes méritos:

• Viabilizou o acesso ao mercado de capitais para debêntures 
emitidas por projetos de infraestrutura, que antes tinham 
baixo ou nenhum acesso.

• Inseriu-se de forma efetiva em alguns setores de infraes-
trutura, como rodovias, linhas de transmissão, aeroportos, 
ferrovias e parques eólicos.

• Complementou as fontes de recursos de projetos de infraes-
trutura, reduzindo o peso sobre os demais credores, especial-
mente os bancos públicos.

• Atraiu de maneira expressiva os investidores pessoas físi-
cas para auxiliar no financiamento aos investimentos em in-
fraestrutura.

• Desenvolveu a liquidez no mercado secundário das debên-
tures de infraestrutura.

Por outro lado, restam ainda para a lei alguns objetivos a atingir, 
quais sejam:

• Inserção, como instrumento efetivo de funding, em al-
guns dos setores definidos como prioritários, especifica-
mente nos setores de saneamento, portos, mobilidade urbana  
e telecomunicações.

• Atração de investidores estrangeiros para auxiliar no finan-
ciamento dos projetos de infraestrutura.

• Desenvolvimento do mercado de fundos de investimento 
lastreados nos títulos incentivados, que ainda se encontra em 
estágios iniciais.

Dessa forma, os resultados da análise indicam que a lei vem, de 
forma geral, atingindo seus objetivos, mesmo em cenário adverso 
para emissões de títulos privados de renda fixa. Enquanto melho-
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rias marginais na regulamentação, nos processos relacionados e no 
monitoramento do desempenho dessa política pública podem e de-
vem ser perseguidas, o curto histórico de utilização do instrumento 
aponta para efetivo desenvolvimento de um nicho do mercado de 
capitais, composto pelas debêntures de projetos de infraestrutura. 
Esse resultado está consistente com outros trabalhos realizados sobre o 
tema (WAJNBERG, 2014; SUSSEKIND, 2015; SOUSA, 2014).

Cabe ressaltar que a Lei 12.431/2011 é uma política pública que 
visa à melhoria na financiabilidade de projetos de infraestrutura, 
e não uma panaceia para todos os problemas que impactam a im-
plementação de projetos do setor. Nesse contexto, acredita-se que a 
estabilização macroeconômica, a redução gradual da participação 
dos bancos públicos no funding dos projetos e a efetiva implemen-
tação do relevante portfólio de projetos de infraestrutura do Brasil 
contribuirão de maneira decisiva para a originação de novos ativos 
e, por consequência, para o atingimento dos objetivos que ainda não 
foram cumpridos. 

Por fim, considerando a efetividade do instrumento na atração 
de investidores para o financiamento de projetos de infraestrutura, 
é pertinente mencionar dois mecanismos atualmente em discussão 
por agentes de mercado, que teriam potencial de alavancar a utiliza-
ção desses títulos:

• Projetos de infraestrutura financiando projetos de infra-
estrutura. Considerando que (i) projetos greenfield apresen-
tam mais dificuldade de captação (principalmente devido aos 
riscos de construção); (ii) alguns dos mesmos grupos que hoje 
estão envolvidos na implementação desses novos projetos têm 
outros projetos já em estágio operacional; e (iii) esses projetos 
de infraestrutura já em estágio operacional têm folga na gera-
ção de caixa, a qual poderia ser usada para cobrir o serviço de 
dívida de uma nova emissão de debêntures, uma possibilida-
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de que poderia aumentar a utilização dos títulos incentivados 
seria a inclusão de previsão na Lei 12.431/2011 que permitis-
se que, além das SPEs (artigo 2º, parágrafo I, inciso A) e das 
holdings controladoras dessas SPEs (artigo 2º, parágrafo I, 
inciso B), outros projetos do grupo pudessem ser emissores, 
desde que fosse criado procedimento que assegurasse que os 
recursos captados fossem destinados a investimentos em pro-
jetos de infraestrutura. Entende-se que a quantidade e o porte 
dos projetos de infraestrutura já operacionais permitiriam am-
plo volume de emissões, podendo ter efeito amplamente positi-
vo na canalização de mais recursos privados para financiar os 
necessários investimentos do Brasil. 

• Diferenciação de tranches de debêntures. Embora seja práti-
ca comum em mercados de capitais de países desenvolvidos, a 
estruturação típica de projetos de infraestrutura conta somente 
com tranches seniores de dívida, compostas essencialmente pelo 
financiamento direto do BNDES, repasse de bancos privados de 
recursos do BNDES e as atuais debêntures de infraestrutura. 
Uma possibilidade que poderia ser explorada seria a utilização 
de tranches que, embora compartilhassem as mesmas garantias, 
tivessem diferentes características de pagamento. Nesse sentido, 
essas tranches poderiam, por exemplo: (i) ter prazos de carência 
e de vencimento mais longos; (ii) capitalizar juros e principal 
em situação de não pagamento por insuficiência na geração de 
caixa, atuando, essencialmente, como tranches subordinadas 
(quasi-equity); e (iii) ter componentes variáveis de remuneração 
que compensassem o risco adicional corrido. Acredita-se que 
exista espaço para, com estruturações mais sofisticadas, e de-
pendendo da aceitação dos investidores, ampliar a relevância 
dos títulos de mercado no funding dos projetos.
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Apêndice

Classificação das emissões de debêntures de infraestrutura 
entre debêntures de projetos e debêntures corporativas

Emissor
Valor de 
emissão 

(R$ milhões)

Prazo  
(anos)

Rating 
de

emissão
ICVM Perfil de

emissão

Montes Claros 25.000 16,7 N/D 476 Projeto

ALL Malha Norte 160.000 8,0 A 476 Corporativo

Autoban (4a) 135.000 5,0 AAA 400 Corporativo

CART 380.000 12,0 A+ 400 Projeto

UHE Santo Antônio (2a) 420.000 10,0 N/D 476 Projeto

IE Madeira 350.000 12,0 N/D 476 Projeto

Ecovias 881.000 7,0 AAA 400 Corporativo

Rodovias do Tietê 1.065.000 15,0 AA 400 Projeto

Norte Brasil 200.000 13,5 AA+ 476 Projeto

Comgás 411.803 5,0 AA+ 400 Corporativo

Autoban (5a) 450.000 5,0 AAA 400 Corporativo

OTP 300.000 12,0 A+ 476 Corporativo

Jauru 39.000 17,5 AA- 476 Projeto

UTE Pernambuco 300.000 12,0 AA+ 400 Projeto

Vale (8a) 1.000.000 15,0 AAA 400 Corporativo

Viracopos 300.000 12,2 AA- 476 Projeto

Guarulhos (1a) 300.000 11,8 AA 476 Projeto

UHE Santo Antônio (3a) 700.000 10,0 AA+ 400 Projeto

CPFL Geração 70.000 5,0 AA+ 476 Corporativo

UHE Ferreira Gomes 210.900 13,5 AA+ 400 Projeto

TSBE 77.550 14,0 AA+ 476 Projeto

Santa Vitoria do
Palmar

90.000 14,0 AA 476 Projeto

(Continua)
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Emissor
Valor de 
emissão 

(R$ milhões)

Prazo  
(anos)

Rating 
de

emissão
ICVM Perfil de

emissão

Viaoeste 150.000 5,0 AAA 476 Corporativo

Autoban (6a Emissão) 545.000 5,0 AAA 400 Corporativo

Rodonorte 130.000 5,0 AAA 476 Corporativo

Guarulhos (2a) 300.000 12,0 AA 400 Projeto

Intervias 225.000 5,0 AA 476 Corporativo

Tractebel 165.000 10,0 AAA 476 Corporativo

Supervia 300.000 12,0 AA- 476 Projeto

Renova 146.000 11,1 AA- 476 Projeto

Taubaté 44.500 15,3 AA+ 476 Projeto

Cachoeira Caldeirão 156.500 15,5 AA 476 Projeto

MRS 550.726 7,0 AA+ 400 Corporativo

Salus 320.899 9,6 AA+ 400
Crédito  

estruturado

Planalto Sul 100.000 11,0 AAA 476 Projeto

SP Vias 190.000 5,0 AA+ 476 Corporativo

Alupar 250.000 6,2 AA+ 476 Corporativo

VLI Multimodal 232.358 5,0 AA 476 Corporativo

Bons Ventos da Serra I 10.300 11,5 BBB- 476 Projeto

Saneatins 190.000 7,1 A- 476 Projeto

ViaLagos 150.000 5,0 AA 476 Corporativo

Ventos de São Tomé 
Holding

89.000 12,4 AA 476 Projeto

Vale (9a) 1.350.000 7,0 AAA 400 Corporativo

Total Projeto 5.793.750 23,0

Total Corporativo 7.345.887 19,0

Fonte: Elaboração própria, com base em Anbima (2015?a), press-releases e relatórios 
de rating.

(Continuação)
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Liquidez do mercado secundário 
de debêntures: dinâmica recente, 
fatores determinantes e iniciativas
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Juliana Kramer Bazilio*

Resumo

O desenvolvimento do mercado de títulos privados de renda fixa 
exerce papel relevante no desenvolvimento econômico. Este artigo 
busca prover um panorama do mercado secundário de debêntures 
brasileiro, compreendido entre janeiro de 2011 e junho de 2015. Para 
isso, expõe uma breve contextualização macroeconômica e regula-
tória, bem como características do mercado primário e do estoque 
de debêntures. Em seguida, analisa o mercado secundário a partir de 
medidas de liquidez e destaca características do seu funcionamento. 
Conclui que a liquidez do mercado secundário é baixa, mas está em 
evolução, com elevada contribuição das debêntures incentivadas. 
A liquidez das debêntures é muito inferior à dos títulos soberanos. 
Esse padrão também é observado nos mercados internacionais. Por 
fim, apresenta algumas iniciativas que poderiam incentivar o desen-
volvimento do mercado de debêntures brasileiro.

* Economistas do BNDES. As autoras agradecem a valiosa assistência de Paula 
Meira Gonçalves, estudante de economia da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj) e estagiária da Área Financeira do BNDES quando da confecção 
deste trabalho. Este artigo é de exclusiva responsabilidade dos autores, não re-
fletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.
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Abstract
Developing a private fixed-income securities market is key to 
economic development. This paper provides an overview of Brazil’s 
secondary debenture market between January 2011 and June 
2015. It presents a brief macroeconomic and regulatory context, 
besides characteristics of the primary market and the debentures 
outstanding. Analysis focuses on the secondary market starting 
with liquidity measures and highlights some of their characteristics. 
The conclusion is that secondary market liquidity is low, but it is 
improving, with a high contribution from tax-exempt debentures. 
Debenture liquidity is much lower than that of sovereign bonds. 
International markets also share this pattern. This article then 
describes some initiatives that might help boost Brazil’s debenture 
market.
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Introdução

O mercado de capitais desempenha papel relevante no processo de 
desenvolvimento econômico, uma vez que conecta agentes poupa-
dores e agentes carentes de recursos. Por meio do mercado de capi-
tais, é possível canalizar a poupança de determinados agentes para o 
setor real da economia, viabilizando recursos para a implementação 
de projetos de investimento.

Dessa forma, o desenvolvimento do mercado de títulos privados de 
renda fixa é fundamental para que as empresas tenham acesso a re-
cursos privados de terceiros, de modo a viabilizar a expansão de seus 
projetos de investimento e a propiciar uma melhor gestão financeira. 
Apesar do avanço recente, as empresas no Brasil ainda apresentam 
acesso limitado ao capital privado de terceiros, especialmente de lon-
go prazo, financiando seus projetos de investimento principalmente 
com capital próprio ou financiamento de instituições públicas.1

De modo geral, um grande atrativo para investidores em títulos 
privados de renda fixa é a existência de um mercado secundário, o 
que permite aos seus detentores terem uma maneira de desmobili-
zação desses papéis. A existência do mercado secundário permite, 
ainda, a atração de investidores interessados na aquisição do título em 
momento posterior à emissão, possibilitando que os diversos agentes 
possam negociar esses papéis em função de perspectivas e estratégias 
de crédito, juros e rentabilidade. Assim, um mercado secundário de-
senvolvido, ao propiciar um canal de negociação, incentiva os inves-
tidores a adquirir as debêntures no mercado primário, ampliando o 
acesso a recursos pelas empresas e reduzindo seus custos.

1 Vide Torres Filho e Macahyba (2014).
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Com essa motivação, este artigo busca prover um panorama do 
mercado secundário de debêntures brasileiro, tema ainda pouco abor-
dado pela literatura,2 com ênfase no período compreendido entre o 
início de 2011 e junho de 2015. A partir dele, espera-se prover insumo 
para um melhor diagnóstico e para o desenho de iniciativas que visem 
ao desenvolvimento desse mercado, além de nortear uma expectativa 
em relação aos níveis de liquidez passíveis de serem atingidos. 

Este artigo está estruturado da seguinte forma: a próxima seção 
apresenta um breve resumo de fatores macroeconômicos relevantes 
no período de análise, para contextualizar melhor as condições do 
mercado. A terceira seção traz o arcabouço que ampara as ofertas 
públicas, bem como o benefício fiscal para debêntures de infraes-
trutura, que proporcionam possíveis formas de segmentar o mer-
cado para fins de análise. A quarta seção aborda características do 
mercado primário de debêntures, com dados referentes às emissões 
ocorridas e ao perfil de investidores. A quinta seção traz dados do 
estoque de papéis em mercado. A sexta seção apresenta o mercado 
secundário, englobando características importantes do seu funcio-
namento e medidas de liquidez. A sétima seção tece uma compara-
ção do mercado secundário de debêntures brasileiro com o mercado 
internacional de títulos corporativos de renda fixa. Por fim, a oitava 
seção apresenta as considerações finais. 

Condições macroeconômicas

O primeiro pilar essencial para a análise é a compreensão do mer-
cado de debêntures como parte do mercado de capitais local. Assim

2 Para alguns artigos acerca da liquidez do mercado de debêntures brasileiro, veja 
Saito e Sheng (2008), que investigam a relação entre características e liquidez 
das debêntures, e Giacomoni e Sheng (2013), que buscam estimar o excesso de 
retorno demandado pelos investidores em função da iliquidez desses papéis.
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sendo, o mercado de debêntures responde diretamente a condições 
macroeconômicas brasileiras. 

Pelo lado da economia real, em um cenário de menor expansão 
econômica, as companhias tendem a demandar menos recursos para 
investir em novos projetos e, portanto, buscam captar menos no 
mercado. Embora as empresas também captem para efetuar rolagem 
de dívidas, a perspectiva de investimento é uma variável relevante 
na decisão de ofertar novos títulos ao mercado.

Com o objetivo de capturar essa variável, o Gráfico 1, a seguir, 
mostra a evolução, desde 2011, do índice de confiança da indús-
tria, construído a partir de sondagem da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Os dados apontam para uma progressiva deterioração da 
confiança da indústria medida.

Gráfico 1

Índice de confiança da indústria
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Fonte: Elaboração própria com base em dados da FGV Confiança.

Nota: Sondagem industrial geral – índice de confiança da indústria com ajuste sazonal. 

Ainda pelo lado da economia real, o Gráfico 2 ilustra que a tendên-
cia de deterioração é percebida não apenas na confiança, mas também 
na utilização da capacidade instalada da indústria. A título de refe-
rência, embora não apresentado no Gráfico 2, o número observado 
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para o segundo trimestre de 2015 é muito próximo do observado no 
terceiro trimestre de 2009, quando a economia brasileira ainda estava 
em processo de recuperação da crise internacional de 2008.

Gráfico 2
Utilização da capacidade instalada – geral 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados da FGV Confiança.

Sob a ótica financeira, movimentos nas expectativas, especial-
mente de taxas de juros, refletem-se nos mercados de títulos públi-
cos e, consequentemente, títulos privados. Elevações no nível das 
taxas de juros e na volatilidade no mercado financeiro acabam por 
afetar, pelo lado da oferta, a propensão dos emissores a fixar in-
dexadores de suas dívidas por prazos mais longos e, pelo lado da 
demanda, o custo de oportunidade da aplicação em debêntures, a 
aversão a risco dos investidores e a percepção do potencial de renta-
bilidade com as negociações desses papéis. Ademais, a volatilidade 
das taxas de juros captura uma variável de incerteza macroeconô-
mica, o que também impacta o mercado.

Tendo isso em vista, o Gráfico 3, a seguir, apresenta a evolução 
das taxas de juros reais, utilizando como base as negociações de 
Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) com vencimento em 
agosto de 2020. 
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Gráfico 3
Taxas de juros reais baseadas nas negociações da NTN-B 
ago/2020 
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Associação Brasileira das Enti-
dades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Os dados mostram a elevação no nível de taxa de juros real ocor-
rida a partir do primeiro trimestre de 2013. Conforme será contex-
tualizado nas próximas seções, as variáveis macroeconômicas têm 
impacto direto sobre os mercados primário e secundário de debên-
tures e permeiam toda a análise.

Arcabouço
Regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

A emissão, a distribuição e a negociação de debêntures públicas são 
regulamentadas pela CVM, com o objetivo de assegurar a proteção 
dos interesses do público investidor e do mercado em geral. Atual-
mente, existem duas instruções emitidas pela CVM nesse sentido.

A Instrução CVM 400 (iCVM 400), emitida em 2003, dispõe so-
bre as ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, nos 
mercados primário e secundário, apresentando requisitos para re-
gistro de ofertas, prazos de análise, bem como caracterização de 
oferta pública, entre outros (CVM, 2003). 
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Já a Instrução CVM 476 (iCVM 476), emitida em 2009, dispõe 
sobre as ofertas públicas de valores mobiliários com esforços restri-
tos de distribuição. Essas ofertas possuem um procedimento simpli-
ficado, implicando uma redução no tempo estimado de estruturação 
e um barateamento do processo de emissão. Além disso, sob o am-
paro dessa instrução, empresas de capital fechado estão autorizadas 
a emitir debêntures (CVM, 2009).

Entretanto, ao reduzir as exigências de informação, as ofertas 
realizadas sob amparo da iCVM 476 nem sempre trazem ao mercado 
o grau de transparência adequado para o seu desenvolvimento. Além 
disso, o universo de potenciais investidores nessas ofertas é restrito, 
o que gera uma concentração de papéis em poder de poucos inves-
tidores, inibindo a formação de um mercado secundário ativo para 
esses títulos. Ademais, existe um período de lock-up de noventa dias 
para os papéis emitidos pela iCVM 476, de forma que as negociações 
no mercado secundário não podem se iniciar logo após a liquidação 
financeira da emissão.

Outro aspecto fundamental é que as emissões de debêntures sob a 
iCVM 476, em geral, não são oferecidas a mercado,  assemelhando-se 
a operações de crédito bancário. Esse efeito decorre, princi- 
palmente, da diferença de tratamento tributário entre operações de 
crédito bancário e emissões de debêntures: enquanto é devido o pa-
gamento de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Segu-
ro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) no primeiro 
caso, no segundo, isso não ocorre, o que acaba por gerar incentivo 
para que operações concebidas como crédito bancário sejam con-
cretizadas sob a forma de emissão de debêntures para instituições 
financeiras alocarem em suas carteiras. 

Assim, embora as ofertas via iCVM 400 apresentem custo de 
emissão superior, as exigências de publicidade de informações e a 
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possibilidade de esforços amplos de distribuição acabam por incen-
tivar uma pulverização e criar um ambiente mais propício à realiza-
ção de negócios no mercado secundário. Já as ofertas via iCVM 476 
embora sejam menos custosas para o emissor e ampliem o potencial 
de originação de ativos, esbarram em restrições quanto à pulveri-
zação. Essas ofertas são, em larga medida, adquiridas pelos bancos 
coordenadores, inibindo negócios no mercado secundário. 

Com base nos dados de originação e distribuição de debêntures, 
disponibilizados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mer-
cados Financeiro e de Capitais (Anbima), nas informações constan-
tes do anúncio de encerramento das operações via iCVM 400, e na 
base de dados própria mantida pelo Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), o Gráfico 4 a seguir ilustra o 
percentual distribuído das emissões recentes.3

Gráfico 4 
Debêntures emitidas – percentual distribuído
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos do BNDES e dados obti-
dos nos sites da Anbima e da CVM.
Nota: Percentual de distribuição das ofertas por instrução CVM. 

3 Destaca-se que os dados de distribuição utilizados consideram o momento de 
emissão dos papéis. Parte dos papéis não distribuídos quando da sua emissão 
podem ser negociados no mercado posteriormente.
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No Gráfico 4 fica claro como o percentual das debêntures dis-
tribuídas emitidas via iCVM 476 é reduzido, girando em torno de 
20%, enquanto as emissões amparadas pela iCVM 400 contam com 
um elevado percentual de distribuição. O fato de a linha do per-
centual total estar bastante próxima da linha referente à iCVM 476 
denota como esta tem sido amplamente utilizada pelos emissores. 

Debêntures incentivadas

Buscando estimular o investimento de longo prazo no país, em par-
ticular em projetos de infraestrutura, o governo publicou, em 24 de 
junho de 2011, a Lei 12.431/2011. O artigo 2º da Lei estabelece que 
os rendimentos produzidos por debêntures emitidas por sociedade de 
propósito específico para projetos de infraestrutura ou de produção 
intensiva em pesquisa considerados como prioritários (“debêntures 
incentivadas”) e auferidos por pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real estão sujeitos a uma tributação, exclusivamente na fonte, 
de 15%. No caso dos rendimentos auferidos por investidores estran-
geiros4 e pessoas físicas, a alíquota se reduz a 0% (BRASIL, 2011). 

A Lei disciplina, ainda, condições a serem observadas pelos ati-
vos para que o benefício tributário possa ser aplicado. Dentre elas, 
destaca-se a necessidade de o papel possuir prazo médio (duration) 
de, pelo menos, quatro anos e remuneração atrelada a taxa de juros 

4 Para investidores estrangeiros, não se faz necessário que o investimento seja 
considerado prioritário para obtenção do benefício tributário. Ainda, no final de 
2011, foi retirada a incidência de IOF de 6% sobre o ingresso de divisas de es-
trangeiros para a aplicação em debêntures de longo prazo. No início do mês de 
junho de 2013, a alíquota zero de IOF ao investidor estrangeiro foi estendida a 
aplicações em títulos públicos federais, equiparando, do ponto de vista tributário, 
ambos os instrumentos. Como o custo de oportunidade do investidor estrangeiro 
foi elevado com a remoção do IOF sobre a aplicação em títulos públicos, o apelo 
das debêntures de infraestrutura para os investidores estrangeiros se reduziu.
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pré-fixada ou vinculada a índice de preço, sendo vedada a pactua-
ção total ou parcial de taxa de juros pós-fixada (BRASIL, 2011). 

Dessa forma, em função do perfil específico dessas debêntures e 
do benefício fiscal para determinados investidores, pode-se segmen-
tar o mercado, para fins de análise, em dois grandes nichos: (i) debên-
tures incentivadas e (ii) debêntures não incentivadas ou corporativas. 
Destaca-se que, para este trabalho, foram excluídas as debêntures de 
leasing, dado que não são representativas das condições de mercado.5 

O mercado primário de debêntures

Visando contribuir para a análise do mercado secundário, esta seção 
apresenta um breve panorama do tamanho das emissões e de sua 
pulverização, das características dos ativos emitidos e do perfil dos 
investidores nesse mercado.

Volume emitido e distribuído

O tamanho do mercado de debêntures é um fator relevante para 
a liquidez do mercado secundário. Tipicamente, volumes maiores 
implicam maior oferta de papéis passíveis de negociação em poder 
dos investidores. Por outro lado, um mercado com poucos ativos 
passíveis de negociação desestimula os investidores a se desfazerem 
de suas posições, pois têm dificuldades de encontrar possibilidades 
de reinvestimento com níveis atrativos de remuneração. Ou seja, um 
mercado pequeno não apenas representa um universo reduzido de 
papéis para negociação, como eleva o custo de reaplicação de recur-
sos oriundos dos papéis alienados.

5 As debêntures de leasing emitidas por empresas de leasing e subscritas pelo 
próprio grupo financeiro da emissora, como uma forma de captação intragrupo 
sem a incidência de IOF.
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Tendo isso em vista, os gráficos 5 e 6 apresentam os volumes 
emitidos no mercado de debêntures corporativas e de incentivadas. 
Na linha do que foi apresentado na subseção “Regulamentação da 
CVM”, destaca-se a importância de, na análise de dados de volume 
de emissões de debêntures, segregarmos o volume de debêntures 
distribuídas, que efetivamente refletem condições do mercado de 
capitais de títulos privados, e não do mercado de crédito bancário. 

Gráfico 5
Volume emitido x volume distribuído por ano (debêntures 
corporativas)
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dos nos sites da Anbima e da CVM.

Gráfico 6 
Volume emitido x volume distribuído por ano (debêntures 
incentivadas)
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Nota-se que, dos cerca de R$ 306 bilhões emitidos em debêntures 
corporativas desde 2011, apenas cerca de 30% têm sido distribuídas efe-
tivamente ao mercado. Embora apresentem um volume emitido total in-
ferior, de cerca de R$ 11 bilhões, as ofertas de debêntures incentivadas 
têm contado com elevado grau de distribuição, em torno de 85%. Com 
o benefício fiscal provido pela Lei 12.431/2011, especialmente para pes-
soas físicas, os emissores são incentivados a envidar maiores esforços 
de distribuição para capturar uma redução no seu custo de captação.

Ainda em relação ao volume de ofertas no mercado brasileiro, des-
taca-se que grandes empresas, em geral, têm acesso ao mercado in-
ternacional e tendem a captar nele. Assim, o mercado brasileiro tende 
a não contar com grandes volumes de captações dessas companhias. 

A partir desses dados, percebe-se que a base de ativos efetiva-
mente oferecidos em mercado (isto é, aqueles que foram distribuí-
dos) ainda é relativamente pequena se comparada à base agregada, 
gerando efeitos potencialmente negativos sobre a liquidez do mer-
cado secundário. As debêntures incentivadas, embora representem 
um percentual ainda pequeno das emissões, têm sido mais ampla-
mente distribuídas, o que deve implicar uma maior liquidez desses 
papéis no mercado secundário.

Perfil dos ativos

Além do volume, as características dos ativos em mercado afetam 
diretamente a propensão dos investidores a negociá-los. Nesta sub-
seção, apresentamos dados referentes a prazo, indexador e risco de 
crédito das ofertas.

Prazo
Em termos de prazo, papéis mais longos tendem a apresentar dura-
tion maior, o que significa que seus preços são mais sensíveis a alte-
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rações de perspectiva de juros e crédito, potencializando estratégias 
dos investidores e, portanto, negócios. 

O Gráfico 7 apresenta a evolução dos prazos das debêntures cor-
porativas e incentivadas distribuídas nos últimos anos.

Gráfico 7
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos do BNDES e dados obti-
dos nos sites da Anbima e da CVM.

Nota: Média ponderada dos prazos das emissões distribuídas – corporativas e 
incentivadas. 

Nota-se que tem havido uma redução progressiva e significativa 
dos prazos das debêntures corporativas desde 2012. Vale pontuar 
que o cenário macroeconômico mais incerto a partir do primeiro 
trimestre de 2013 se refletiu em uma maior aversão a risco dos in-
vestidores. Já as debêntures incentivadas, ainda que seja observada 
redução, têm mantido uma média de prazo elevada, consistente com 
o requisito de duration mínima da Lei 12.431/2011 e com a maior 
adequação de um funding de longo prazo para financiamento de 
projetos de infraestrutura. A redução de prazo observada nas debên-
tures incentivadas também pode ser explicada por um componente 
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macroeconômico, mas ressalva-se que os prazos dessas emissões 
são bem mais sensíveis a características específicas de cada projeto.

Indexador

Em termos de indexador, papéis com um componente prefixado 
também tendem a apresentar duration maior, o que potencializa ne-
gócios. Dessa forma, papéis remunerados pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acrescido de spread ou por 
uma taxa prefixada incorporam um componente de risco de taxa de 
juros, além do risco de crédito. Isso os torna candidatos mais fortes 
para negociação do que papéis que incorporam apenas o spread de 
crédito, como é o caso daqueles atrelados ao Certificado de Depósi-
to Interbancário (CDI).

O Gráfico 8 apresenta a evolução do indexador das debêntures 
corporativas distribuídas nos últimos anos. Não é apresentada a se-
gregação por debêntures incentivadas distribuídas no período por-
que estas, em sua totalidade, são remuneradas por IPCA + spread.

Gráfico 8
Percentual do volume distribuído por indexadores – 
debêntures corporativas
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos do BNDES e dados obti-
dos nos sites da Anbima e da CVM.
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Os dados apontam para uma forte predominância do uso do CDI 
como indexador das debêntures corporativas distribuídas, especial-
mente no primeiro semestre de 2015. Em contrapartida, a utilização 
do IPCA tem se reduzido expressivamente desde 2012. As razões 
para tal comportamento residem nas condições macroeconômicas 
observadas em cada período, abordadas na segunda seção deste ar-
tigo, combinadas com perfil de investidores desse mercado, confor-
me abordaremos nas subseções que se seguem.

Em especial, a elevação das taxas de juros reais negociadas no 
mercado de títulos públicos exerceu papel central nessa trajetória: 
afetou as emissões em IPCA via oferta, implicando menor propen-
são a fixar taxas de dívidas, e via demanda, acarretando menor pro-
pensão a comprar debêntures vis-à-vis títulos públicos. Por sua vez, 
a persistência do padrão de utilização do CDI como indexador nas 
ofertas pode ter impacto negativo sobre a liquidez do mercado.

Rating

Em termos de rating, uma base de papéis concentrada em emissores 
de risco de crédito melhor tende a desestimular os investidores a 
conduzir uma gestão ativa das suas carteiras, tendo em vista uma 
baixa probabilidade de deterioração da qualidade do crédito. 

O Gráfico 9 apresenta a evolução do rating das debêntures dis-
tribuídas nos últimos anos, quando disponível. A apresentação dos 
dados não segrega debêntures corporativas e incentivadas porque o 
perfil de risco de crédito é similar.

Observa-se que o volume distribuído ainda está substancialmente 
concentrado em emissões com rating melhor ou igual a AA-. O per-
centual das emissões com tal perfil de risco de crédito manteve-se aci-
ma de 70% desde 2011, atingindo patamar superior a 90% desde 2013.
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Gráfico 9
Distribuição do volume distribuído por rating
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos do BNDES e dados 
obtidos nos sites da Anbima, da CVM e da Bloomberg.

Nota: Percentual do volume das ofertas distribuídas por rating, considerando-se 
apenas as emissões de empresas com rating. Cerca de 15% do volume distribuído, na 
média do período em questão no gráfico, refere-se a emissões de empresas sem rating. 

Resumo comparativo

Por fim, a Tabela 1 a seguir estabelece uma comparação entre o 
perfil das emissões das debêntures corporativas e incentivadas, re-
sumindo as características predominantes em cada caso apontadas 
ao longo desta subseção.

Tabela 1
Comparação entre características predominantes de  
debêntures corporativas e incentivadas.

Características 
predominantes

Debêntures 
corporativas

Debêntures  
incentivadas

Volume emitido ≈ R$ 306 bi ≈ R$ 11 bi

(Continua)
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Características 
predominantes

Debêntures 
corporativas

Debêntures  
incentivadas

Distribuição média ≈ 30% ≈ 80%

Prazo médio ≈ 5 anos ≈ 10 anos

Indexador CDI IPCA

Rating ≥ AA- ≥ AA-

Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos do BNDES e dados 
obtidos nos sites da Anbima, da CVM e da Bloomberg.

Perfil de investidores

A alocação das emissões entre investidores traz informações inte-
ressantes para uma melhor compreensão da dinâmica do mercado 
primário e secundário. Alguns tipos de investidores apresentam 
maior apetite por determinado perfil de papéis. Alguns investidores 
têm maior disposição para reter os papéis do que para vendê-los, 
seja por possuírem estratégias de longo prazo para seus ativos, seja 
por não apresentarem incentivos para realizar uma gestão ativa de 
suas carteiras para a obtenção de uma rentabilidade atrativa. 

Além disso, quanto mais investidores possuírem determinado pa-
pel e quanto maior a pulverização das ofertas em mercado, maior o 
universo de possíveis vendedores, potencializando um número maior 
de negócios. Nesse sentido, vale destacar que o procedimento de des-
coberta de preço (bookbuilding) das ofertas brasileiras é baseado em 
leilão holandês, privilegiando uma redução de custos ao emissor e po-
dendo acarretar uma baixa pulverização. Já no mercado internacional, 
há uma alocação discricionária dos investidores, privilegiando a pulve-
rização das ofertas e incentivando a liquidez do mercado secundário. 

(Continuação)
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O universo de potenciais investidores de debêntures é constitu-
ído por (i) indústria de fundos de investimento, (ii) fundos de pen-
são, (iii) tesourarias de instituições financeiras, (iv) pessoas físicas,  
e (v) estrangeiros. 

O mercado de debêntures corporativas é bastante concentrado na 
indústria de fundos, como pode ser observado no Gráfico 10, que apre-
senta a alocação das debêntures emitidas por meio da iCVM 400.6

Gráfico 10 
Alocação das emissões iCVM 400 (debêntures corporativas)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos do BNDES e dados 
obtidos no site da CVM.
Nota: Percentual de volume de alocação por investidor nas ofertas corporativas 
via iCVM 400.

Destaca-se que em 2014 houve uma oferta relevante de Petrobras 
que foi subscrita integralmente pelo banco coordenador da oferta, o 
que acabou gerando um percentual elevado para esse tipo de inves-
tidor. Ao desconsiderar essa oferta, o percentual subscrito por essa 
classe de investidor cairia para 17,8%.

6 O anúncio de encerramento de debêntures emitidas por meio da iCVM 400 
apresenta a distribuição dos subscritores da oferta. A divulgação dessa infor-
mação não é obrigatória para as emissões realizadas pela iCVM 476, o que, na 
prática, implica a não disponibilização dessa informação. 
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Já o mercado de debêntures incentivadas via iCVM 400, por cau-
sa do benefício tributário, tem se concentrado em pessoas físicas e 
instituições financeiras, conforme ilustra o Gráfico 11.

Gráfico 11

Alocação das emissões iCVM 400 (debêntures incentivadas)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos do BNDES e dados 
obtidos no site da CVM.
Nota: Percentual de volume de alocação por investidor nas ofertas incentivadas 
via iCVM 400.

As subseções a seguir apresentam características gerais de cada 
tipo de investidor e buscam entender o comportamento observado 
nos gráficos 10 e 11.

Indústria de fundos

A indústria de fundos possui poucos participantes significativos, 
o que pode se traduzir em uma concentração das debêntures em 
poucos agentes. A título de ilustração, os dez participantes mais re-
levantes concentram cerca de 76% do patrimônio líquido total dos 
fundos geridos. O patrimônio líquido da indústria de fundos em ju-
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nho de 2015 era igual a R$ 2,7 trilhões, enquanto o volume alocado 
em debêntures era de, aproximadamente, R$ 91,5 bilhões, o que 
representa um percentual de 3,4% sobre o total.

Destaca-se que boa parte da indústria de fundos utiliza como 
benchmark padrão o CDI, o que leva as assets a apresentarem ape-
tite por debêntures remuneradas por esse tipo de indexador. Os fun-
dos atrelados ao CDI são, geralmente, oferecidos aos clientes pelo 
seu perfil conservador, por apresentarem baixa volatilidade das co-
tas, dada a baixa duration dos ativos que compõem suas carteiras.

Já os fundos de renda fixa atrelados a índices têm sofrido resga-
tes desde o segundo trimestre de 2013, quando as taxas de juros da 
economia voltaram a subir e as cotas passaram a apresentar renta-
bilidade negativa. Isso, por sua vez, tem reduzido a demanda das 
assets por debêntures em IPCA e se reflete em um menor volume 
de emissões corporativas nesse indexador.

Logo, a indústria de fundos, embora seja uma fonte consistente 
de demanda por ativos, mostra-se bastante concentrada em poucos 
players e com apetite por papéis remunerados pelo CDI, o que tende 
a gerar impacto negativo sobre o mercado secundário.

Fundos de pensão

Pela natureza dos investimentos requeridos, os fundos de pensão 
apresentam apetite principalmente por papéis indexados ao IPCA 
e de prazos longos. Por um lado, papéis mais longos e em IPCA 
apresentam maior duration e incentivam negócios no mercado se-
cundário. Por outro, o horizonte de longo prazo dos fundos de pen-
são incentiva um perfil de comprar e manter o papel em carteira 
(buy-and-hold), o que acaba por inibir negociações.

Os fundos de pensão revisaram suas metas atuariais ao longo de 
2012, motivados pelos baixos níveis atingidos pelas taxas de juros 
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reais no mercado de títulos públicos. A queda na rentabilidade aufe-
rida na compra de títulos públicos motivou a busca por ativos com 
rentabilidade superior, como as debêntures. Assim, a participação 
dos fundos de pensão nas ofertas aumentou nos anos de 2012 e 2013.

No entanto, com a subida das taxas de juros ocorrida a partir do 
primeiro trimestre de 2013, os fundos de pensão têm conseguido cum-
prir suas metas por meio da aplicação em títulos públicos, ativos que 
apresentam maior liquidez e dispensam análise de crédito corporativo. 

Logo, conforme mostrado no Gráfico 10, a participação dos fun-
dos de pensão nas ofertas tem perdido importância, o que também 
tem reduzido a demanda por debêntures em IPCA e se reflete em 
um menor volume de emissões corporativas nesse indexador.

Instituições financeiras

As tesourarias de instituições financeiras têm sua carteira própria 
de debêntures e realizam sua gestão em função de fluxos com clien-
tes e visões sobre o risco de crédito dos papéis. Esses investido-
res também atuam como coordenadores de ofertas via iCVM 476 
e, usualmente, retêm grande parte desses papéis, tornando-os mais 
assemelhados a crédito privado do que a operações de mercado.

No nicho das debêntures incentivadas, as tesourarias têm tido per-
centual de alocação de 15%, na média. Apesar de se beneficiarem 
de uma redução na alíquota de imposto de renda de 25% para 15% 
nesses papéis, as perdas ocasionadas por negociações de debêntures 
incentivadas não são dedutíveis e, portanto, não geram crédito fiscal, 
como ocorre nas debêntures não incentivadas. Isso pode ser entendi-
do como um fator que inibe maior participação desses investidores e 
uma maior negociação desses papéis no mercado secundário, espe-
cialmente em um cenário de subida de taxas de juros reais.
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Pessoas físicas

A participação de pessoas físicas nos papéis corporativos segue 
bastante reduzida devido a um elevado custo de distribuição incor-
rido pelos emissores atrelado a uma tímida perspectiva de redução 
de spread na captação. Já no nicho de debêntures incentivadas, as 
pessoas físicas têm tido participação relevante – cerca de 70% – em 
função da alíquota zero de imposto sobre seus rendimentos. A apro-
priação de ganhos sem incidência de imposto e a maior pulveriza-
ção dessas ofertas têm tido efeito bastante positivo sobre o mercado 
secundário de debêntures.

Estrangeiros

Os investidores estrangeiros possuem um benefício tributário para 
negociar títulos públicos, que apresentam rentabilidade atrativa e 
liquidez considerável. Dessa forma, ao aplicar recursos no mer-
cado brasileiro, esses investidores têm tido maior incentivo para 
participar do mercado local de títulos públicos e de derivativos, com 
participação basicamente nula no mercado de debêntures. Apesar 
da existência do incentivo tributário provido pela Lei 12.431/2011, 
os estrangeiros ainda não vêm acessando esse mercado de forma 
expressiva e, portanto, não têm papel relevante para o mercado se-
cundário brasileiro.7 

7 As possíveis razões para a baixa participação dos estrangeiros no mercado de 
debêntures brasileiro são: (i) baixa liquidez no mercado secundário de forma 
geral, principalmente se comparada à de títulos públicos, o que representa um 
entrave para a desmobilização de carteiras, fator altamente sensível para esses 
investidores; (ii) tamanho das emissões realizadas, o que desincentiva a análise 
de crédito para um investimento de relativamente baixo volume; (iii) falta de 
padronização dos papéis, o que eleva os custos de acompanhamento/decisão.
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Estoque de debêntures 

Destacamos na seção anterior que o tamanho do mercado de debên-
tures é um fator relevante para a liquidez do mercado secundário, 
assim como as características dos ativos em circulação. Natural-
mente, os volumes e as condições das emissões se refletem nos vo-
lumes e condições do estoque, o qual constitui a base de ativos em 
circulação, passível de ser negociada no mercado secundário. Nesta 
seção, a partir de dados do mercado primário, estimamos números 
de estoque de debêntures, excluindo-se aquelas de leasing.

Conforme abordado anteriormente, de modo a analisar o merca-
do secundário de debêntures de forma mais consistente, deve ser 
considerado apenas o universo de papéis que efetivamente foram a 
mercado, o que torna necessário realizar um tratamento na base de 
dados. A estimativa do estoque de debêntures distribuídas a merca-
do, excluindo-se as operações de empresas financeiras e de leasing, 
foi feita com base nos dados de originação e distribuição de debên-
tures, disponibilizados pela Anbima, nas informações constantes do 
anúncio de encerramento das operações via iCVM 400 e na base 
de dados própria mantida pela Área Financeira do BNDES. É im-
portante ressalvar que a base de investidores no primário, utilizada 
para tal estimativa, não necessariamente se mantém durante a vida 
do papel. É possível que alguns papéis encarteirados a priori sejam 
distribuídos ao mercado por meio do secundário, seja via alocação 
em fundos do grupo, seja via negócios entre contrapartes distintas, 
potencializando novos negócios. Além disso, nem todas as emis-
sões computadas na base de dados mantida pelo BNDES constam 
da base de dados de originação e distribuição da Anbima. Nesses 
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demais casos, considerou-se que o percentual distribuído foi nulo.8 
O Gráfico 12 apresenta a evolução do estoque de debêntures, segre-
gando-se por montante distribuído e não distribuído.

Gráfico 12 
Estoque distribuído x estoque não distribuído
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos do BNDES e dados obti-
dos nos sites da Anbima, da Cetip e da CVM.
Nota: Estoque estimado das debêntures distribuídas e não distribuídas a mercado.

Ressalva-se que não foi descartada a possibilidade de que a es-
timativa de estoque esteja subestimada em função do exposto an-
teriormente. Portanto, é requerida alguma cautela na interpretação 
dos resultados e na inferência de conclusões. 

Ao realizar o tratamento da base de dados, observamos na seção 
anterior que o volume de emissões distribuído não é elevado. Conse-
quentemente, isso se reflete em um relativamente baixo estoque de 
papéis efetivamente de mercado, que são negociados no secundário. 

8 Esse tratamento é consistente com o fato de que as instituições são classificadas 
pela Anbima em função da quantidade de debêntures originada e distribuída a 
mercado. Como essas instituições perseguem a melhor colocação possível nesse 
ranking, há grandes incentivos para a provisão desta informação, de forma que 
a sua ausência da base de dados provavelmente sinaliza que a emissão não foi 
distribuída.
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Fica claro pelos dados apontados que o tamanho efetivo do mer-
cado, vis-à-vis o estoque total de debêntures emitidas, é reduzido, 
ficando em cerca de R$ 95 bilhões em junho de 2015, o que corres-
ponde a cerca de 1,7% do Produto Interno Bruto brasileiro de 2014. 
Desse total, há cerca de 390 séries emitidas. Se considerarmos o 
estoque de debêntures no total, este tem cerca de R$ 260 bilhões em 
debêntures na mesma data-base.9 

Um estoque relativamente baixo dificulta a existência de um 
mercado secundário. Assim, entende-se que o pequeno tamanho do 
mercado de debêntures brasileiro é um fator fundamental que con-
tribui negativamente para a liquidez no mercado secundário, junta-
mente com outros fatores abordados na próxima seção.

Dada a estimativa de estoque de debêntures efetivamente distri-
buídas a mercado, é importante analisarmos a segregação por inde-
xador. Assim, o Gráfico 13 apresenta essa informação.

Gráfico 13
Estoque distribuído por indexador
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos do BNDES e dados 
obtidos nos sites da Anbima, da Cetip e da CVM.
Nota: Estoque estimado por indexador das debêntures distribuídas a mercado.

9 Como referência adicional, os dados do Banco Central do Brasil apontam que o 
saldo total da carteira de crédito com recursos livres para pessoas jurídicas é da 
ordem de R$ 1,6 trilhão em junho de 2015 (informação obtida no site da Cetip).
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Conforme esperado a partir das informações do mercado primá-
rio, o estoque de debêntures está predominantemente constituído 
por papéis atrelados ao CDI. Conforme já exposto, essa predomi-
nância é outro fator que contribui negativamente para a liquidez no 
mercado secundário.

O mercado secundário de debêntures
Funcionamento do mercado

O mercado de debêntures brasileiro possui várias particularidades 
que impõem diversos custos de operação e dificuldades para preci-
ficação, que acabam por impactar a liquidez do mercado secundário. 

Primeiramente, destaca-se que o mercado secundário brasileiro é, 
essencialmente, um mercado de balcão, com pouca utilização de plata-
forma eletrônica. Isso tende a impactar negativamente a transparência 
do mercado e impor uma maior dificuldade na precificação dos ativos. 

Por outro lado, tem havido iniciativas importantes nos últimos anos 
no sentido de elevar a transparência do mercado secundário. Dentre 
elas, podemos destacar a criação do Sistema Reune Anbima (Reu-
ne), em 2012. Inspirado no Trace (Trade Reporting and Compliance 
Engine), que é um sistema que captura e dissemina informações so-
bre o mercado secundário externo de bonds, o Reune visa facilitar o 
processo de formação de preços, a partir da maior visibilidade das 
informações de negociação das debêntures. Aliada a essa iniciativa, 
foi estabelecida regulamentação que obriga os investidores a registrar 
tempestivamente os negócios efetuados no mercado secundário por 
meio do módulo de registro da plataforma eletrônica da Cetip, com 
vínculo para alimentar a base do Reune. Dessa forma, estabeleceram-
-se procedimentos que incentivaram o aumento da transparência e da 
provisão de preços das debêntures negociadas em mercado. 



202 Revista do BNDES 44, dezembro 2015

Além disso, pontua-se a existência de elevados custos de tran-
sação nesse mercado. Uma das fontes desses custos é a falta de pa-
dronização dos papéis emitidos. Nesse sentido, podem-se citar, por 
exemplo, os diversos calendários customizados de amortização e 
pagamento de juros. Apesar de a flexibilização na estruturação dos 
fluxos de pagamentos permitir ao emissor uma maior aderência à 
sua gestão financeira, a ausência de um padrão dificulta a adequada 
precificação dos papéis, elevando os custos dos participantes desse 
mercado. Nesse sentido, também vale destacar a criação de grupo 
de trabalho da Anbima que visa à padronização de cláusulas de es-
crituras de debêntures.

Nos últimos anos, a Cetip passou a disponibilizar ferramentas 
para permitir a negociação dos ativos via taxa, com o cálculo au-
tomático do preço correspondente. As calculadoras da Anbima e 
da Cetip reduzem significativamente os custos de transação e de 
acompanhamento desse mercado, mas ainda não abrangem todo o 
universo de papéis existentes.

Outro exemplo de característica do mercado que impõe custos 
para precificação é o fato de que diversas debêntures apresentam a 
opção de o emissor resgatar antecipadamente os papéis em circula-
ção a partir de determinada data a preços diferentes dos de mercado. 
No caso de os emissores entenderem, por exemplo, que são capazes 
de captar a um custo menor do que o constante nos papéis emitidos 
no passado, há forte incentivo para o resgate antecipado. Isso re-
presenta um risco para os investidores e uma grande dificuldade de 
análise e precificação dessa opção.

Outro custo associado a esse mercado refere-se à dificuldade de 
encontro entre potencias compradores e vendedores do mesmo papel. 
A pouca pulverização dos papéis e a baixa utilização de plataforma 
eletrônica para negociação contribuem para essa dificuldade. O fato 
de esse mercado ainda ser pequeno, do ponto de vista de estoque e 
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volume negociado, também pode desestimular a alocação de equipes 
maiores especializadas nas instituições para a análise e o acompa-
nhamento das debêntures. No entanto, temos percebido uma maior 
participação de corretoras nesse mercado nos últimos anos, que têm 
atuado com o objetivo de facilitar que os fluxos de demanda por ati-
vos encontrem os fluxos de oferta e têm incentivado negócios.

Enfim, o desenvolvimento desse mercado acaba ainda incorrendo 
em gargalos relacionados a uma reduzida transparência e altos custos 
de transação. Entretanto, diversas iniciativas têm buscado endereçar 
esses pontos e, certamente, espera-se que acarretem um impacto po-
sitivo importante sobre a liquidez do mercado secundário.

Dados

Depois de feita uma análise dos aspectos qualitativos que impactam 
o mercado secundário, esta subseção se destina a analisar a liquidez 
desse mercado. A literatura internacional destaca três dimensões 
principais de liquidez:10 spread, profundidade e resiliência. Spread 
refere-se aos custos de transação, capturados pela diferença entre os 
preços transacionados e o preço médio entre ofertas ou pelo próprio 
spread entre as ofertas de compra e venda do mercado. Profundida-
de diz respeito ao volume passível de ser transacionado sem impac-
tar severamente os preços de mercado. Resiliência refere-se à velo-
cidade com a qual o mercado se ajusta a fluxos desproporcionais. 

De forma simplificada, o artigo irá ater-se às dimensões de pro-
fundidade e de spread para que seja avaliada a capacidade que os 
investidores têm de alienar ou adquirir ativos no mercado.11 Nesse 

10 Para mais informações ver Sarr e Lybek (2002) e Dong, Kempf e Yaday (2007).
11 A dimensão de resiliência não é explorada devido à indisponibilidade, para o 

mercado brasileiro, de informações intradiárias que seriam necessárias para a 
análise, tais como o horário das negociações.
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sentido, são apresentadas diversas medidas de liquidez do mercado 
secundário: (i) volume; (ii) número de negócios; (iii) giro e (iv) dife-
rença entre spreads de compra e venda. Então, são expostos os prós 
e os contras de cada medida e os respectivos dados referentes ao 
mercado de debêntures, comparando-se com o mercado de títulos 
públicos federais. Na próxima seção, que trata do mercado interna-
cional, é traçado o paralelo entre o mercado de renda fixa soberana 
e corporativa para diversos países.

Volume 

A medida bruta de volume expõe o volume efetivo negociado. Como 
lado positivo, provê noção do tamanho da posição que os participan-
tes são capazes de comprar ou vender no mercado secundário. Em 
contrapartida, se o tamanho das posições detidas pelos investidores 
não é grande, então, analisar o volume por si só não representa ple-
namente a noção de liquidez. 

O Gráfico 14 apresenta o volume de negócios registrado no Reu-
ne, considerando-se apenas negociações extragrupo.12

Gráfico 14 
Volume negociado nas operações extragrupo – Reune 
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados obtidos no site da Anbima.

12 As negociações extragrupo são aquelas entre participantes de diferentes con-
glomerados financeiros. Por exemplo, exclui-se a alocação de ativos entre fun-
dos de um mesmo gestor.
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Destaca-se que as informações de negócios do Reune começa-
ram a ser divulgadas em 2013. Além disso, o sistema sofreu me-
lhorias na captura de informações no primeiro semestre de 2014, 
o que dificulta uma análise temporal. De toda forma, o dado provê 
um bom retrato do volume negociado no mercado secundário: em 
2014 foram negociados R$ 20 bilhões e, até metade do ano de 2015, 
R$ 11,6 bilhões. Esses números proveem um indicativo da profundi-
dade recente do mercado secundário de debêntures brasileiro.

Outra forma de gerarmos o número de volume negociado é ex-
trairmos todos os negócios com registro na Cetip, que englobam 
tanto as operações intragrupo quanto as extragrupo. A partir dessa 
estimativa, aplicamos um filtro para expurgar os negócios com as 
debêntures de leasing. Também tratamos os dados para segregar as 
debêntures que não foram objeto de distribuição no mercado primá-
rio.13 Por um lado, conseguimos visualizar negócios papel a papel e 
manter uma consistência na qualidade da captura dos dados, o que 
permite uma comparação temporal. Por outro, não somos capazes 
de inferir quais negócios são extragrupo, de modo que o dado atual 
nos parece mais bem retratado pelas informações do Reune. 

Ressalvados esses pontos, o gráfico a seguir apresenta a evolução 
do volume negociado no mercado secundário de debêntures, conside-
rando-se apenas as debêntures distribuídas quando de sua emissão.

13 Entende-se que negociações envolvendo papéis não distribuídos não constituem 
negociações efetivamente de mercado e, portanto, devem ser tratadas com cui-
dado para a análise. É interessante notar que negociações com papéis não dis-
tribuídos envolvem, tipicamente, volumes altos em operações pontuais. Embora 
não se apresente esse dado, há uma grande discrepância entre os dados de volu-
me negociado total e distribuído, mas uma baixa discrepância entre os dados de 
número de negócios total e distribuído.
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Gráfico 15
Volume negociado – debêntures distribuídas
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos do BNDES e dados 
obtidos nos sites da Anbima, da Cetip e da CVM.
Nota: Volume negociado em operações com papéis distribuídos quando da emissão. 

O Gráfico 15 mostra que o volume negociado no mercado se-
cundário tem sido crescente entre 2011 e 2014, quando atingiu cer-
ca de R$ 28 bilhões, o que perfaz um valor médio de cerca de R$ 
530 milhões negociados por semana ou R$ 111 milhões por dia.14 
No entanto, se utilizarmos o volume negociado no mercado de tí-
tulos públicos federais como referência, nota-se que a liquidez do 
mercado de debêntures é bastante reduzida. Tanto em 2013 quanto 
em 2014, foram negociados mais de R$ 2,5 trilhões em títulos pú-
blicos. Só no primeiro semestre de 2015, esse volume se aproxima 
de R$ 2 trilhões.15 Esses dados apontam como esses dois mercados 
possuem escalas muito distintas. 

Para complementarmos a análise da medida de volume, a Tabela 2 
mostra a representatividade das debêntures incentivadas distribuí-
das vis-à-vis ao total das debêntures distribuídas.

14 Nota-se que o volume obtido a partir dos dados da Cetip superestima os do 
Reune, usados como referência, consistente com o fato de considerar também 
negócios intragrupo.

15 Considerando-se apenas as operações definitivas extragrupo.
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Tabela 2

Razão entre o volume negociado com debêntures incenti-
vadas e com o total de debêntures, considerando-se apenas 
aquelas distribuídas na data de emissão  

Ano Volume incentivadas/total

2011 0,0%

2012 0,4%

2013 13,3%

2014 19,1%

2015 (até Jun) 26,1%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos do BNDES e dados 
obtidos nos sites da Anbima, da Cetip e da CVM.

Nota-se uma participação significativa das debêntures incentiva-
das, em linha com o esperado, por serem ativos com uma base de 
investidores mais pulverizada, com maior duration e com incentivo 
tributário sobre o ganho de capital, especialmente se considerarmos 
que o estoque de debêntures incentivadas representa menos de 10% 
do estoque total em junho de 2015.

Número de negócios

Em um mercado com emissões relativamente pequenas e um es-
toque em mercado reduzido, a medida do número de negócios é 
interessante porque captura a intensidade da atividade do mercado 
a despeito de os volumes absolutos serem baixos. Em contrapar-
tida, caso cada negócio tenha volume muito baixo (por exemplo, 
R$ 10 mil), a profundidade do mercado não é significativa, ainda 
que o número de negócios seja bastante elevado.

O Gráfico 16 apresenta um retrato atual da quantidade de negócios 
registrados no Reune, considerando-se apenas negociações extragrupo.
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Já o Gráfico 17 apresenta a evolução do número de negócios no 
mercado secundário de debêntures, considerando-se apenas as de-
bêntures distribuídas quando de sua emissão.16 

Gráfico 16
Número de negócios – Reune (extragrupo)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados obtidos no site da Anbima.

Gráfico 17
Número de negócios – debêntures distribuídas
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos do BNDES e dados obti-
dos nos sites da Anbima, da Cetip e da CVM.
Nota: Quantidade de operações com papéis distribuídos quando da emissão.

16 Nota-se que o número de negócios obtido a partir dos dados da Cetip superesti-
ma os do Reune, usados como referência, consistente com o fato de considerar 
também operações intragrupo.
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O Gráfico 17 mostra que a trajetória do número de negócios no 
mercado secundário é similar à do volume negociado: o núme-
ro quase quadruplicou entre 2011 e 2014, quando atingiu cerca de 
48.000 operações. No entanto, se compararmos com o mercado de 
títulos públicos federais, também se nota uma escala bastante diver-
sa: houve mais de 100.000 operações com títulos públicos por ano.17 

Para complementarmos a análise da medida de número de negó-
cios, a Tabela 3 mostra a representatividade das debêntures incen-
tivadas distribuídas vis-à-vis ao total das debêntures distribuídas.

Tabela 3
Razão entre o número de operações com debêntures incenti-
vadas e com o total de debêntures, considerando-se apenas 
aquelas distribuídas na data de emissão  

Ano Número de negócios – 
 incentivadas/total

2011   0,0%

2012    1,2%

2013 42,8%

2014 63,4%

2015 (até Jun) 68,8%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos do BNDES e dados 
obtidos nos sites da Anbima, da Cetip e da CVM.

Nota-se uma participação ainda mais significativa das debêntu-
res incentivadas, em linha com o esperado. Nesse caso, como há 
grande participação de pessoas físicas, que, em geral, operam com 
montantes menores, a informação da quantidade de negócios captu-
ra a profundidade do mercado sob uma perspectiva mais adequada 
para os investidores de menor porte.

17  Considerando-se apenas as operações definitivas extragrupo.
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Giro

Para capturar uma noção de liquidez que compatibilize a escala do 
volume negociado com a escala do estoque em mercado, é comum 
a construção de uma medida de giro. O giro é composto pela razão 
entre volume negociado e estoque em circulação. Essa razão pode 
ser interpretada como quantas vezes o estoque em circulação foi 
transacionado no mercado secundário, constituindo uma medida re-
lativa da profundidade do mercado.

O primeiro número de giro que foi gerado tem por base os dados 
extragrupo do Reune e do estoque de debêntures total. Usou-se o 
estoque total porque, apesar de ser possível considerar apenas os 
negócios extragrupo, não se conseguiu distinguir as negociações 
por papel, que, potencialmente, envolvem operações pontuais de 
transferência de debêntures não distribuídas no mercado primário. 
Dessa forma, o giro do mercado secundário de debêntures pode ser 
sintetizado pela Tabela 4. 

Tabela 4
Razão entre o volume negociado extragrupo e o estoque 
total de debêntures, excluindo-se as de leasing e 
considerando-se um horizonte de 12 meses 

Ano Giro – 12 meses (Reune)

2013 4,5%

2014 8,5%

2015 (até Jun) 9,8%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos do BNDES e dados 
obtidos nos sites da Anbima, da Cetip e da CVM.

A partir dessa tabela, o giro observado no mercado secundário de 
debêntures brasileiro, em base anual, é da ordem de 10%. Por sua 
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vez, o giro do mercado de títulos públicos federais é da ordem de 
130%, o que também indica uma diferença de escala muito grande 
entre esses dois mercados.

Para uma análise de evolução, em perspectiva temporal, julga-se 
ser mais adequado utilizar os dados da Cetip, conforme exposto ante-
riormente. Novamente, trataram-se os dados para considerar apenas 
as debêntures distribuídas, tanto no numerador, quanto no denomi-
nador. Vale lembrar as ressalvas feitas na seção anterior, quando foi 
apresentada a metodologia para estimação do estoque efetivo em 
mercado: caso o denominador esteja subestimado, então o número de 
giro está superestimado, o que demanda cautela na análise do nível 
de giro apresentado. O Gráfico 18 expõe a evolução do giro das de-
bêntures distribuídas.

Gráfico 18 

Giro (12 meses) – debêntures distribuídas
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos do BNDES e dados obti-
dos nos sites da Anbima, da Cetip e da CVM.
Nota: Razão entre o volume negociado e o estoque total de debêntures distribuídas 
quando da emissão, excluindo-se as de leasing e considerando-se um horizonte de 
12 meses. 
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O gráfico expõe uma tendência de crescimento do giro, também 
observada nas outras medidas. Isso significa que o crescimento do 
volume negociado mais do que superou o crescimento do estoque, 
mostrando, sob mais uma perspectiva, um aumento da profundida-
de do mercado local.

Para complementar a análise da medida de giro, a Tabela 5 mos-
tra o giro das debêntures incentivadas distribuídas vis-à-vis ao total 
das debêntures distribuídas, com base nos dados da Cetip.

Tabela 5

Razão entre o volume negociado e o estoque total de 
debêntures distribuídas quando da emissão, excluindo-se  
as de leasing e considerando-se um horizonte de 12 meses, 
com segregação por debêntures incentivadas 

Ano Giro – 12 meses 
(total distribuídas)

Giro – 12 meses 
(incentivadas distribuídas)

2011 23,2% N.D.

2012 25,8% N.D.

2013 27,8% 174,4%

2014 32,4% 81,7%

2015 (até Jun) 30,3% 71,9%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos do BNDES e dados 
obtidos nos sites da Anbima, da Cetip e da CVM.

A Tabela 5 aponta que o giro das debêntures incentivadas 
distribuídas é consistentemente superior ao giro da amostra total de 
debêntures distribuídas.
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Spread de compra e venda

Por fim, analisamos a dimensão spread por meio de uma medida 
de diferença entre spreads de compra e venda (bid-ask spreads). Um 
spread largo denota incerteza a respeito do preço justo do papel, 
fazendo com que os negociadores requeiram margem para cobrir 
possíveis erros na precificação. Além disso, impõe custos para uma 
gestão ativa, que realiza com compras e vendas constantes. Essa 
medida é interessante porque captura questões relacionadas à trans-
parência do mercado, mas é de difícil mensuração, uma vez que as 
informações de negócios concretizados são mais amplamente di-
fundidas que as de ofertas firmes.

O Gráfico 19 expõe uma comparação entre o bid-ask spread das 
debêntures atreladas ao IPCA e das NTN-Bs.

Gráfico 19

Bid-ask spread (IPCA)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de calls de corretoras e da  
Bloomberg.
Nota: Diferença entre as taxas ofertadas de compra e venda em calls de corretoras. 
Data-base: 30 de junho de 2015. 
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Já o Gráfico 20 expõe uma comparação entre o bid-ask spread 
das debêntures remuneradas por CDI + spread e as operações casa-
das de títulos públicos prefixados com DI futuro.18

Gráfico 20
Bid-ask spread (spread sobre CDI)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de calls de corretoras e da Bloomberg.

Nota: Diferença entre as taxas ofertadas de compra e venda em calls de corretoras. 
Data-base: 30 de junho de 2015. 

Pelos gráficos, fica claro como o bid-ask spread das debêntures 
é bastante largo, tanto em termos absolutos, quanto em comparação 
ao mercado de títulos públicos. Isso representa uma dificuldade de 
precificação das debêntures e implica uma elevada dificuldade para 
concretização de negócios. 

Optou-se por não apresentar dados segregados para as debêntures 
incentivadas, pois questões de transparência permeiam o mercado 

18  Entende-se que a referência mais adequada para comparação com uma debên-
ture pós-fixada é uma operação de título pré-fixado atrelada a um derivativo 
que protege contra o risco de taxa pré-fixada, resultando em uma posição sinté-
tica pós-fixada. 
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como um todo. Embora relativamente sejam mais líquidas, confor-
me as subseções anteriores mostraram, as debêntures incentivadas 
apresentam características e fluxos mais complexos. Então, não se 
vê razão, a priori, para expor esse dado em separado. 

Diagnóstico 

Por fim, cabe destacar que as medidas de liquidez devem ser anali-
sadas de forma conjunta, com o devido entendimento de suas restri-
ções e particularidades, e contextualizadas no mercado em questão. 
A partir do conjunto de dados exposto nesta seção, conclui-se que a 
liquidez do mercado secundário brasileiro, apesar de baixa, está em 
evolução, com elevada participação das debêntures incentivadas. 
Contudo, não se deve esperar uma evolução na linha dos níveis ob-
servados no mercado de títulos públicos, que apresenta escala muito 
diferente tanto no Brasil quanto no restante do mundo, conforme 
aborda a próxima seção. Ainda, deve-se ressalvar que o momen-
to atual do mercado primário, com volume reduzido de emissões e 
distribuições, predominância do CDI como indexador e redução dos 
prazos, pode ter efeito negativo sobre a liquidez nos próximos anos.  

Mercado internacional

A seção anterior apresentou diversas medidas de liquidez para o 
mercado secundário brasileiro. O consenso dos investidores do mer-
cado brasileiro é de que, embora seja percebida uma evolução, esse 
mercado é ilíquido. Para agregar mais elementos nessa discussão e 
contextualizar os dados brasileiros no mercado internacional, vale 
apresentar também indicadores de liquidez do mercado de dívida 
corporativa de outros países. 
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Primeiramente, cumpre destacar que, quando se pretende compa-
rar a liquidez entre diversos países, apesar de haver diversos estudos 
sobre o tema, a metodologia de apuração dos dados e construção 
das séries não é padronizada. Este é um fator que dificulta a reali-
zação de análises comparativas entre mercados. 

Ressalvado esse ponto, o Gráfico 21 apresenta o indicador de giro 
do mercado de renda fixa corporativa para alguns países, incluin-
do-se o Brasil. Para o dado de giro brasileiro, optou-se por adotar 
aquele baseado nos dados do Reune, que se julga prover um retrato 
mais representativo do mercado local, em relação ao estoque de de-
bêntures total. Com o objetivo de manter consistência, dado que não 
se detém conhecimento específico sobre o mercado internacional, 
preferiu-se usar os dados efetivamente observados e não efetuar os 
tratamentos realizados nas seções anteriores. 

Gráfico 21
Giro anual do mercado de renda fixa corporativa 
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados obtidos nos sites de Asian Bonds 
Online, Securities Industry and Financial Markets Association (Sifma), Reune 
(Anbima) e Cetip. 
Nota: Para os dados de EUA e Hong Kong, foram utilizados dados para o período 
de abril de 2014 a março de 2015. Para os outros países, o período considerado foi 
julho de 2014 a junho de 2015.
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Observa-se que, em termos de giro médio em base anual, a li-
quidez do mercado brasileiro é comparável à do mercado asiático, e 
substancialmente inferior ao do mercado norte-americano, referên-
cia mundial de liquidez.19

Em linhas gerais, a literatura mostra que o giro do mercado de 
dívida corporativa é maior em mercados desenvolvidos do que nos 
em desenvolvimento.20 Uma das razões apontadas para essa dife-
rença é que, nos mercados emergentes, as emissões ocorrem de 
forma menos frequente, incentivando que os agentes possuam um 
perfil buy-and-hold, uma vez que a reposição de ativos em caso de 
alienação torna-se incerta.21 Assim, a falta de emissões no mercado 
primário acaba por desincentivar negociações no secundário, con-
forme já pontuado para o mercado brasileiro. 

Outra razão apontada é a insuficiência de instrumentos de pro-
teção (hedge) nos mercados emergentes. Ao adquirir um título 
corporativo, o investidor se expõe a uma série de riscos, tais como 
mercado, crédito e liquidez. Os mercados dos países desenvolvidos 
possuem uma gama maior de instrumentos para que o investidor 
possa mitigar esses riscos, incentivando negócios com esses papéis.

Para complementar o cotejo feito entre os mercados de debêntu-
res e títulos públicos brasileiros, o Gráfico 22 apresenta uma com-
paração entre o giro do mercado de renda fixa corporativa e de tí-
tulos públicos. 

19 Destaca-se que, analogamente ao que ocorre no mercado brasileiro, o volume 
de negócios tende a estar concentrado em uma cesta de papéis específicos mais 
líquidos.

20 Vide Tendulkar e Hancock (2014).
21 Vide Çelic, Demirtas e Isaksson (2015).
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Gráfico 22 
Giro anual do mercado – títulos corporativos x títulos públicos
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados obtidos nos sites de Asian Bonds 
Online, Sifma, Reune (Anbima) e Cetip. 

Nota: Para Hong Kong, foram utilizados dados para o período de abril de 2014 a 
março de 2015. Para os outros países, o período considerado foi julho de 2014 a 
junho de 2015. Os dados norte-americanos foram ocultados do gráfico para não 
distorcer a escala.

Vale destacar que o giro de títulos públicos no mercado norte-ame-
ricano, para o período de abril de 2014 a março de 2015, é de cerca de 
1.023%, enquanto o de dívida corporativa é de cerca de 88%.

Para todos os países apresentados, constata-se uma relativa iliqui-
dez nos mercados de dívida corporativa frente ao mercado de títulos 
públicos. Uma das possíveis razões para essa diferença está relacio-
nada às características dos ativos: enquanto os títulos públicos são 
padronizados e negociados de forma centralizada, usualmente em 
plataformas eletrônicas e em emissões em grandes volumes, os títu-
los corporativos possuem emissões esporádicas, com vencimentos e 
volumes de emissão variados.22 

22 Para mais informações, ver Tendulkar e Hancock (2014).



219Liquidez do mercado secundário de debêntures:
dinâmica recente, fatores determinantes e iniciativas

Assim, pode-se constatar que o mercado de dívida corporativa bra-
sileiro apresenta características semelhantes a outros países em desen-
volvimento, o que se reflete nos indicadores de liquidez apresentados.

Considerações finais

Este artigo abordou aspectos do mercado secundário de debêntures 
brasileiro, bem como fatores que impactam sua liquidez. Também 
apresentou diversas medidas de liquidez do mercado local e teceu 
uma comparação com o mercado de dívida corporativa internacio-
nal. Com base nas medidas apresentadas, conclui-se que a liquidez 
do mercado secundário brasileiro, apesar de reduzida, está em evo-
lução. Aponta-se que as debêntures incentivadas têm apresentado 
uma liquidez superior à das corporativas. Além disso, pontua-se que 
a liquidez do mercado de debêntures brasileiro é comparável à obser-
vada nos mercados asiáticos. Também percebe-se que a liquidez do 
mercado de renda fixa corporativa é significativamente inferior à do 
mercado de títulos soberanos. Esse padrão é observado não apenas no 
Brasil, mas nos mercados internacionais. 

Conforme abordado, vale destacar que o ambiente econômico é 
variável fundamental para o desenvolvimento desse mercado: em 
particular, o nível das taxas de juros, soberanas, as perspectivas de 
investimentos das companhias e as incertezas macroeconômicas. 

A partir do exposto, com uma análise mais aprofundada das carac-
terísticas desse mercado e dos dados, entende-se como necessária a 
construção de uma agenda positiva para incentivar o desenvolvimento 
do mercado, visando endereçar quatro dimensões principais: (i) incen-
tivo à oferta de debêntures; (ii) incentivo à demanda por debêntures; 
(iii) arcabouço regulatório; e (iv) estrutura do mercado secundário. 
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No que se refere ao incentivo à oferta de papéis, o BNDES adotou 
algumas iniciativas visando aumentar a percepção de segurança por 
parte dos investidores,23 quais sejam: compartilhamento de garantias 
com operações do BNDES; vencimento antecipado cruzado com con-
tratos de financiamento do BNDES; e a criação da Linha de Suporte a 
Liquidez para Juros de Debêntures, que funciona como uma linha de 
crédito contingente para cobrir pagamento de juros aos debenturistas 
em caso de restrições de liquidez em projetos de infraestrutura. Ain-
da, com o objetivo de estímulo a emissões, o BNDES alterou recente-
mente suas Políticas Operacionais, concedendo custos diferenciados 
caso a empresa beneficiária acesse o mercado de renda fixa. Sobre 
essa dimensão, vale destacar, ainda, outras iniciativas que potencial-
mente impactariam o acesso ao mercado e o volume de emissões, tais 
como o estímulo à prática de concessão de garantias a emissões e ao 
aperfeiçoamento na governança de empresas de menor porte. 

Como medidas para incentivar a demanda por debêntures, pode-
mos citar o fomento a instrumentos para mitigação de riscos, como 
aluguel de títulos e operações compromissadas, que permitiriam a 
venda a descoberto desses papéis, bem como os derivativos de cré-
dito. Também se pontua a necessidade de se estimular a participa-
ção mais ativa de outros participantes nesse mercado.

Na dimensão regulatória, seria bastante relevante para o desen-
volvimento deste mercado o incentivo à celeridade e à simplifica-
ção nos processos de emissão. Com isso, espera-se observar uma 
redução dos custos atrelados à realização de ofertas públicas, im-
pulsionando a originação de ativos, e uma ampliação do universo de 
potenciais emissores, impulsionando a liquidez do mercado secun-
dário. Nesse sentido, em 2014, houve alteração na iCVM 476 que 

23 Para mais informações, veja a seção “Áreas de Atuação”, acessível pelo link 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/
Mercado_de_Capitais>.
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permitiu ampliar a procura por investidores e a base de subscritores 
nas ofertas. Tal modificação tende a favorecer a pulverização das 
ofertas entre investidores qualificados sem impor custos adicionais 
significativos ao processo de emissão. Outras iniciativas interessan-
tes passariam pela facilitação das emissões via iCVM 400, de modo 
a  incentivar sua utilização por um universo maior de emissores 
e permitir esforços amplos de distribuição. Ainda, pode-se citar a 
adoção de iniciativas para aperfeiçoamento na regulação tributária, 
como por exemplo, a redução de assimetria entre os produtos.

No que diz respeito à estrutura do mercado secundário, iniciativas 
que visem à redução dos custos de transação, à padronização, à trans-
parência e ao aperfeiçoamento na precificação dos papéis poderiam 
impulsionar a realização de negócios. Nesse sentido, destacam-se os 
grupos de trabalho interdisciplinares, coordenados pela Anbima, que 
visam à padronização de cláusulas de escrituras de debêntures e à 
melhoria na precificação das debêntures. Ainda, um passo futuro im-
portante seria a criação de ferramentas que facilitem a aferição dos 
spreads de crédito dos ativos,24 aumentando a transparência do mer-
cado secundário e reduzindo os custos de transação. 

Dessa forma, a partir de uma agenda de iniciativas, espera-se ele-
var a atratividade do mercado de renda fixa corporativa brasileiro, 
tanto para os investidores, quanto para as empresas emissoras. As-
sim, almeja-se que sejam abertas novas fontes de recursos privados 
para o financiamento de projetos diversos, fundamentais para o de-
senvolvimento da economia brasileira.

24 No caso dos papéis remunerados por um percentual do CDI ou por IPCA + 
spread, a extração do spread de crédito dos negócios, que é uma das informa-
ções mais relevantes das operações, não é imediata. A esse respeito, a Anbima 
tem reportado curvas de spread de crédito para diferentes níveis de risco. A 
ferramenta constitui uma referência para a precificação de ativos de crédito 
privado, aumentando a transparência no mercado secundário. A Bloomberg 
também tem reportado estar desenvolvendo ferramentas nesse sentido.
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BNDES Exim Automático: uma 
análise à luz da legislação africana

Hanna de Campos Tsuchida*

Resumo

O presente artigo sistematiza o resultado da consulta realizada 
pela Área de Comércio Exterior (AEX) do BNDES a escritórios 
estrangeiros de advocacia sobre a viabilidade operacional da linha 
de financiamento BNDES Exim Automático formalizada por meio 
do desconto de cartas de crédito, à luz da legislação vigente nos 
países africanos onde estão localizadas as instituições financeiras 
com melhores perspectivas de parceria operacional com o BNDES, 
a saber, Angola, Gana, Marrocos, Moçambique, Nigéria e Quênia. 
A consulta feita aos escritórios estrangeiros analisou aspectos rela-
tivos à estrutura documental e operacional que circundam a linha 
BNDES Exim Automático, municiando a AEX do conhecimento 
necessário para atuar nos países destacados e possibilitando, ade-
mais, o aprimoramento e a adaptação desse instrumento de apoio às 
exportações de bens brasileiros às peculiaridades da legislação de 
cada país estudado. 

* Advogada do BNDES. Este artigo é de exclusiva responsabilidade da autora, 
não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.
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Abstract

This article aims to organize and codify the results of a consulting 
carried out by the Export Credit Division of BNDES (AEX) to 
foreign law firms, regarding the operational feasibility of the 
BNDES Exim Automatic formalized through the discount of letters 
of credit, given the laws of African countries in which financial 
institutions offer better perspectives for an operational partnership 
with the BNDES, namely, Angola, Ghana, Morocco, Mozambique, 
Nigeria and Kenya. The consulting to the foreign law firms 
analyzed aspects of the documentation and operational structure 
formerly conceived to the BNDES Exim Automatic, providing 
AEX the necessary knowledge to work in the above mentioned 
countries and enabling, moreover, the improvement and adaptation 
of this instrument of supporting the exportation of brazilian goods 
to the peculiarities of the laws of the indicated countries.
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Introdução

A linha de financiamento BNDES Exim Automático foi incluída 
nas Políticas Operacionais do BNDES1 em setembro de 2013, no 
âmbito do produto BNDES Exim Pós-embarque, como resultado de 
intenso trabalho da Área de Comércio Exterior (AEX) do BNDES 
voltado a ampliar o apoio à comercialização de bens brasileiros des-
tinados à exportação.

De forma complementar às linhas tradicionais do produto BNDES 
Exim Pós-embarque, a linha BNDES Exim Automático pretendeu 
criar um instrumento mais competitivo e ágil reservado ao exporta-
dor brasileiro de bens, notadamente de bens de capital, por meio da 
concessão de linhas de crédito a bancos no exterior. Para tanto, fixou 
novos critérios de precificação e estabeleceu procedimentos opera-
cionais simplificados, confirmando-se como importante alternativa 
de financiamento à exportação de bens brasileiros, em operações 
cujo valor não ultrapassa dez milhões de dólares estadunidenses, 
pelo prazo de até cinco anos.

Destaca-se que a linha BNDES Exim Automático inovou a forma 
usual de concessão de financiamentos pela AEX, não apenas no 
que tange a aspectos operacionais, mas também à construção de 

1 Os formulários e normas operacionais do BNDES Exim Automático, apresenta-
dos nas Políticas Operacionais do BNDES, podem ser encontrados nos documen-
tos: “Normas Operacionais: linha de financiamento BNDES Exim Automático: 
regulamento” e “Normas Operacionais: produto BNDES Exim Pós-embarque: 
linha de financiamento BNDES Exim Automático: capítulo II: procedimentos 
operacionais das operações formalizadas por meio de desconto de cartas de crédi-
to”, disponíveis em <www.bndes.gov.br>. É importante observar que as Políticas 
Operacionais são atualizadas periodicamente e que os procedimentos relatados 
neste artigo correspondem às condições vigentes à época de sua publicação. 
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uma rede de instituições financeiras parceiras do BNDES no exte-
rior. Essas parcerias foram inicialmente travadas com bancos cons-
tituídos em países da América Latina, como Argentina, Paraguai, 
República Dominicana e Uruguai. Entretanto, tendo o Brasil des-
pontado como fornecedor de bens de capital para países da África 
e com a perspectiva de expansão de financiamentos para a região, 
tornou-se imperiosa a busca de novas parcerias operacionais.

A exemplo do ocorrido quando do fomento da linha BNDES 
Exim Automático nos países da América Latina, a implantação des-
se instrumento de apoio às exportações brasileiras em países africa-
nos também teve de se render a minuciosa análise jurídica sobre sua 
viabilidade operacional à luz da legislação africana vigente. Desse 
modo, a AEX realizou consulta a escritórios estrangeiros de advo-
cacia, para a emissão de opinião legal, nos países africanos em que 
estão constituídos os bancos com maiores perspectivas de parcerias 
operacionais, quais sejam, Angola, Gana, Marrocos, Moçambique, 
Nigéria e Quênia. O resultado desse trabalho está sistematizado no 
presente artigo.2

Sistemas de direito na África

A consulta realizada aos escritórios estrangeiros revelou a adoção 
pelos países africanos de dois sistemas jurídicos proeminentes do di-
reito contemporâneo: o sistema romano-germânico e o da common 
law. Tal diferenciação surge como decorrência direta da coloniza-
ção europeia sofrida pelas comunidades africanas no século XIX

2 A consulta aos ordenamentos jurídicos dos países da América Latina e da 
África do Sul foi sistematizada no artigo “BNDES Exim Automático: uma 
análise à luz da legislação estrangeira”, publicado na Revista do BNDES 41, 
em junho de 2014.
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e reflete a fórmula de administração adotada pelos colonizadores 
ingleses e latinos.3 

Com efeito, durante séculos, no chamado período pré-colonial, 
houve a predominância de um direito consuetudinário nas comuni-
dades da África ao sul do Saara, essencialmente dividida por diver-
sas regiões e etnias. E, embora não se possa identificar um direito 
consuetudinário comum a todas as tribos africanas, em virtude das 
acentuadas diferenças existentes entre elas, os costumes dessas co-
munidades expressavam invariavelmente a ordem social existente, 
pautada numa concepção de justiça reconciliadora, em busca da 
harmonia e paz entre os indígenas. 

3 A referência a sistemas de direito é feita meramente para destacar as semelhan-
ças e diferenças que existem entre os diversos direitos do mundo contemporâ-
neo e estão longe de retratar toda a realidade do universo jurídico existente. 

O sistema de direito romano-germânico teve sua origem na Europa, no seio de 
universidades de países latinos e germânicos, que desenvolveram uma ciência 
jurídica comum com base no direito romano, visando regular as relações entre 
os cidadãos no mundo moderno. O direito civil é elencado como o ramo central 
desse sistema jurídico, a partir do qual todos os demais ramos são desenvolvi-
dos, e suas regras de conduta estão ligadas à justiça e à moral. No século XIX 
foi atribuída grande importância à lei e os países pertencentes ao sistema de 
direito romano-germânico dotaram-se de “códigos”.

O sistema da common law, por sua vez, toma por base regras individuais e con-
cretas proferidas por juízes, que visam dar solução a uma controvérsia e resta-
belecer a ordem perturbada. Essas regras, portanto, não pretendem estabelecer 
as bases de uma sociedade e se contrapõem às normas gerais e abstratas, afetas 
à família romano-germânica, voltadas à regulação de comportamentos futuros. 
O sistema da common law abarca o direito da Inglaterra, bem como de todos 
aqueles que adotaram o direito inglês como modelo. 

Destaque-se que a expansão dos direitos romano-germânicos e do sistema da 
common law pelo mundo deveu-se, primordialmente, aos fenômenos da coloni-
zação e da recepção voluntária, esta última praticada pelos povos desejosos de 
se modernizar e ocidentalizar (DAVID, 2002).
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Identificam-se, também, nos costumes africanos, influências do 
islamismo desde o século XI e, a partir do século XIX, do cristia-
nismo consequente à fixação dos europeus no continente. A islami-
zação e a cristianização das tribos foram responsáveis por retirar o 
caráter necessário dos costumes até então seguidos, os quais foram 
perdendo gradualmente seu fundamento sobrenatural e mágico.

Mas foi com a colonização europeia do século XIX que os cos-
tumes das comunidades africanas sofreram a maior transformação. 
Com a passagem para o modelo de civilização imposto pelos co-
lonizadores, os costumes outrora praticados, quando não comple-
tamente eliminados pelas potências colonizadoras, tiveram de ser 
adaptados para a nova realidade que se impunha.

Simultaneamente a essa transformação, os colonizadores euro-
peus criaram um direito moderno para regular tanto os domínios não 
alcançados pelo direito consuetudinário quanto os domínios para os 
quais os costumes não ofereciam respostas adequadas, transpondo 
para as colônias africanas os fundamentos e concepções vigentes 
em seus respectivos territórios. 

Com o acesso dos países africanos à independência, a evolução 
sofrida desde o período da colonização foi institucionalizada. Os 
estados novos não apenas reconheceram o direito de inspiração eu-
ropeia, como também buscaram aperfeiçoá-lo, reafirmando os valo-
res da tradição. Grandes códigos e leis, frutos desse trabalho, foram 
publicados para fornecer as bases para a sociedade que se pretendia 
criar, ao mesmo tempo em que costumes antigos continuavam a ser 
praticados por camponeses, que ignoravam o direito das cidades e 
viviam como os antepassados.

O fenômeno da colonização, portanto, desempenhou papel pri-
mordial na difusão dos sistemas de direito europeu no território 
africano. Os estados que se originaram da colonização inglesa, 



231BNDES Exim Automático: uma análise à luz da legislação africana

tais como Gana, Nigéria e Quênia, são considerados hoje países de 
common law, enquanto os originários da colonização latina, como 
Angola, Marrocos e Moçambique, adotam atualmente o sistema de 
direito romano-germânico.4 

A linha BNDES Exim Automático

A linha BNDES Exim Automático foi inserida nas Políticas Opera- 
cionais do BNDES contemplando duas maneiras de formalização do 
financiamento ao banco no exterior, que poderá ser instrumentalizado 
tanto por meio da celebração de um contrato de financiamento quanto 
pelo desconto de cartas de crédito.

Na primeira maneira de formalização, após a aprovação da aber-
tura de uma linha de crédito para o banco no exterior, o BNDES 
deve firmar um contrato “guarda-chuva” com a instituição finan-
ceira, no qual serão estipulados os termos, procedimentos e condi-
ções dos financiamentos a serem concedidos.

Nesse cenário, para que uma operação de exportação de um bem 
brasileiro possa receber apoio financeiro no âmbito do contrato fir-
mado, ela deverá ser objeto de termo de adesão ao contrato, emitido 
pelo banco no exterior e homologado pelo BNDES. Uma vez reali-

4 Gana, Nigéria e Quênia, países de common law, usam como fonte normatva o direi-
to inglês, que ainda hoje é aplicado em determinadas situações por seus tribunais. O 
direito consuetudinário continua sendo praticado por comunidades locais em Gana 
e na Nigéria, observando-se neste último país grande influência de leis islâmicas.
O sistema de direito romano-germânico adotado por Angola e Moçambique 
tem por fundamento o direito português, em razão da colonização sofrida por 
esses dois países. O sistema legal de Marrocos, por sua vez, sofreu influências 
do direito francês e das tradições islâmicas e judaicas. (Nota elaborada pela au-
tora, com base no livro Os grandes sistemas do direito contemporâneo de René 
David, publicado em 2002, e em informações extraídas dos pareceres resultan-
tes de consulta realizada aos ordenamentos jurídicos africanos.)
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zada a exportação, que deverá ser comprovada documentalmente ao 
banco no exterior, ele expedirá uma autorização de desembolso ao 
BNDES, para que possa ocorrer a liberação de recursos ao expor-
tador brasileiro, em reais, no Brasil. Por meio dessa autorização de 
desembolso, o banco no exterior torna-se devedor do BNDES, sen-
do que sua dívida deverá ser paga em conformidade com os termos 
e as condições estabelecidas no referido contrato “guarda-chuva”.

A outra maneira de formalização prevista pela linha BNDES 
Exim Automático, conforme mencionado, instrumentaliza-se por 
meio do desconto de cartas de crédito, cujos direitos creditórios são 
cedidos pelo exportador ao BNDES.

Nessa estrutura, o financiamento concedido ao importador de 
bens brasileiros pelo banco no exterior é representado pela emissão 
de uma carta de crédito, instrumento de cobrança largamente utili-
zado no comércio exterior, que consubstancia uma obrigação firme 
de pagamento pelo banco que a emite, uma vez comprovada docu-
mentalmente a exportação nas condições estipuladas pela carta. Essa 
operação de exportação de bens brasileiros financiada pelo banco no 
exterior, quando homologada pelo BNDES e cursada no âmbito da li-
nha de crédito concedida ao banco no exterior, será refinanciada pelo 
BNDES, que se tornará o novo credor da operação ao descontar as 
cartas de crédito cujos direitos creditórios foram a ele cedidos. Nesse 
contexto, o BNDES assume o risco de crédito do banco no exterior, 
bem como o risco político do país em que está localizado.

A consulta à legislação africana

Após as tratativas iniciais com bancos localizados na África, a AEX 
entendeu ser adequado operar nos países africanos por meio da li-
nha BNDES Exim Automático formalizada pelo desconto de carta 
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de crédito, uma vez que a carta constitui instrumento de pagamento 
já conhecido dos bancos africanos, o que facilita sobremaneira as 
negociações e abrevia o início das parcerias operacionais.

Além disso, em virtude dos diversos sistemas de direito existen-
tes na África, a assinatura de um contrato de financiamento deman-
daria uma análise minuciosa de ordenamentos jurídicos ainda muito 
permeados por costumes locais, o que não justificaria a opção por 
essa maneira de formalização.

Aspectos analisados 

Ainda que em larga medida conhecida e utilizada pelos bancos 
africanos, a carta de crédito, quando inserida na estrutura da linha 
BNDES Exim Automático, acaba circunscrita a uma série de docu-
mentos e se sujeita a rito procedimental específico, que impõe uma 
análise mais apurada acerca de sua adequação a um ordenamento 
jurídico vigente. Assim, a consulta feita aos escritórios estrangei-
ros teve de levar em consideração toda essa estrutura documental e 
operacional demandada pela linha.

Nesse modelo de formalização, o banco no exterior emite uma car-
ta de crédito em favor do exportador brasileiro, por conta e ordem 
do importador, já contemplando todas as condições necessárias para 
seu posterior curso na linha de crédito concedida pelo BNDES, tais 
como número de parcelas de amortização e juros, periodicidade de 
pagamento, taxa de juros etc. Após sua emissão, essa carta de crédi-
to terá seus direitos creditórios cedidos pelo exportador brasileiro ao 
BNDES, por meio de contrato de cessão de direitos firmado no Brasil.

A cessão dos direitos creditórios da carta de crédito deverá ser 
comunicada ao banco no exterior para que o pagamento da carta de 
crédito, uma vez realizada a exportação, seja feito diretamente ao 
BNDES e não mais ao exportador brasileiro. Tal comunicação é fei-
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ta pelo banco mandatário da operação, o banco avisador, por meio 
da carta remessa, ou remittance letter, mediante a qual ele informa 
ao banco emissor, além da cessão dos direitos creditórios, o fluxo 
de pagamentos de principal e juros da carta. O banco no exterior, 
por seu turno, ao receber a remittance letter, manifesta sua concor-
dância com a cessão de direitos realizada e com o cronograma de 
pagamentos que deverá observar. Essa manifestação é formalizada 
no certificado de conformidade, ou certificate of compliance, emi-
tido por meio do sistema SWIFT.5 

A operacionalização por meio de carta de crédito, portanto, 
apoia-se na estrutura documental acima descrita. Depende de um 
contrato de cessão de direitos creditórios, da remittance letter e do 
certificate of compliance. 

Vale destacar que, nesse modelo de formalização da linha BNDES 
Exim Automático, o banco no exterior poderá, ainda, confirmar 
uma carta de crédito emitida por um banco que não dispõe de li-
nha de crédito aberta com o BNDES. Por meio da confirmação da 
carta de crédito, o banco confirmador assumirá todos os riscos co-
merciais e políticos da operação, tomados originalmente pelo banco 
emissor da carta, devendo honrar seu crédito, uma vez cumpridos 
seus termos e condições.6 

5 O sistema da Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias 
Globais (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – 
SWIFT) é um sistema global de comunicação entre instituições bancárias, que 
visa à troca de mensagens relativas a operações bancárias. Esse sistema opera 
por meio de mensagens-tipo, que correspondem às operações financeiras usual-
mente praticadas no mercado, efetuadas em moeda estrangeira.

6 A emissão da carta de crédito em alguns países africanos somente poderá ser 
feita por conta e ordem de um importador domiciliado no país em que está loca-
lizado o banco emissor, para o pagamento de uma exportação destinada a esse 
mesmo país, como é o caso da Nigéria e do Marrocos. A confirmação da carta 
de crédito, por seu turno, não sofre esse tipo de restrição.
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A consulta aos escritórios estrangeiros, portanto, voltou-se à va-
lidação desse mecanismo operacional face aos ordenamentos jurí-
dicos africanos em vigor. Investigou-se, desse modo, as normas de 
regência da carta de crédito, a legalidade dos modelos de cessão 
de direitos e de campos obrigatórios da carta de crédito utilizados 
pelo BNDES, a necessidade de obtenção de autorizações e registros, 
os tributos incidentes na estrutura, bem como os procedimentos de 
execução e cobrança dos países africanos.

A UCP 600 e a legislação local 

A carta de crédito é um instrumento de cobrança largamente utilizado 
no meio bancário internacional, que se submete a regras consolidadas 
e publicadas pela Câmara de Comércio Internacional (International 
Chamber of Commerce – ICC), organismo que busca, por meio de 
suas publicações, a uniformização de regras para o comércio exterior. 
A última versão das regras para os créditos documentários é a Uniform 
Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600), publicada 
em 2007, que representa a sexta revisão destas regras desde 1933.

Importante ressaltar, desde logo, que a adoção da UCP 600 não é 
impositiva, estando a critério do banco emissor estabelecer na própria 
carta de crédito qual é a norma aplicável. Entretanto, apesar de a eleição 
dessa norma ser a prática bancária, o BNDES reforça a utilização da 
UCP 600 como norma de regência das cartas emitidas ou confirmadas 
pelo banco no exterior,7 numa tentativa de afastar a integral adoção de 
lei local estrangeira e evitar, assim, um cenário de insegurança jurídica.

Com efeito, nota-se que é comum que se verifique na legislação do-
méstica dos países a existência de regulamentos que disciplinam seu 

7 Nos procedimentos operacionais da linha BNDES Exim Automático foi estabe-
lecido um modelo de preenchimento dos campos da carta de crédito reputados 
essenciais para o bom funcionamento da estrutura, dentre os quais o que deter-
mina a legislação aplicável à carta de crédito.



236 Revista do BNDES 44, dezembro 2015

comércio exterior. Trata-se de um conjunto normativo essencialmente 
voltado à regulamentação de procedimentos operacionais aduaneiros, 
que, por vezes, se imiscui na própria regulamentação dos instrumen-
tos do comércio exterior. É o que se observa, por exemplo, na Nigéria.

Nesse país, ainda que uma carta de crédito esteja sujeita à 
UCP 600, ela continuará regida por regulamentos locais, como 
o Foreign Exchange Manual e circulares expedidas pelo Banco 
Central da Nigéria, dos quais saltam requisitos e condições que de-
vem ser observados pelo banco nigeriano ao emitir uma carta de 
crédito. Cita-se, à guisa de exemplo, a fixação da validade inicial de 
180 dias da carta de crédito, período em que a mercadoria objeto de 
exportação deverá ser embarcada, bem como a impossibilidade de 
o banco nigeriano aceitar documentos de embarque expedidos ante-
riormente à emissão da carta de crédito. Tal paralelo não é encontra-
do na UCP 600, que se mostra flexível e permissiva quanto a esses 
aspectos, o que impõe ao BNDES especial atenção de conformidade 
quando da sua atuação na Nigéria.8

A cessão dos direitos creditórios da carta de crédito 

Não obstante a incidência pontual ou residual da legislação domésti-
ca, é a partir da UCP 600 que a análise da linha BNDES Exim Auto-
mático formalizada pelo desconto da carta de crédito deve começar.

8 Além das exigências trazidas pela legislação local estrangeira, o conteúdo da 
carta de crédito também poderá ser influenciado pela pouca familiaridade e 
inexperiência das autoridades de um país com esse instrumento. É o que in-
dicaram os pareceres recebidos de Angola e Moçambique, cujos consultores 
recomendaram que a carta de crédito seja a mais descritiva possível, para se 
evitar interpretações imprecisas acerca de sua natureza jurídica. Sugeriram, 
desse modo, que a carta seja expressa quanto à sua irrevogabilidade e quanto ao 
pagamento imediato contra a apresentação de documentos, o que seria desne-
cessário no universo da UCP 600, em que tais características já são garantidas 
independentemente de disposição nesse sentido.
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Assim é que se constatou que o BNDES, para receber os créditos 
conferidos pela carta emitida ou confirmada pelo banco no exterior, 
deve se valer da cessão dos direitos creditórios por ela conferidos e 
não da cessão da carta propriamente dita. Isso significa que o BNDES 
necessita de instrumento distinto da carta de crédito para formalizar 
a cessão de seus direitos, uma vez que, segundo as normas publicadas 
pela ICC, somente pode figurar na carta de crédito como seu bene-
ficiário aquele que exporta. O BNDES deverá, portanto, firmar um 
contrato de cessão dos direitos creditórios da carta de crédito com o 
exportador brasileiro, beneficiário deste instrumento.

É importante destacar, nesse contexto, que a UCP 600 silencia 
quanto à lei de regência da cessão dos direitos creditórios da carta de 
crédito, deixando a sua eleição a critério das partes.9 No caso da linha 
BNDES Exim Automático, tendo em vista que a cessão se opera no 
Brasil entre o exportador brasileiro e o BNDES, cedente e cessio-
nário, respectivamente, a legislação brasileira foi eleita pelo BNDES 
como norma de regência do respectivo instrumento.10 Nesse particu-
lar, ressalte-se que os consultores jurídicos de Angola e Moçambique 
foram enfáticos ao apontar a necessidade da indicação expressa da lei 
brasileira na própria carta de crédito, uma vez que, não sendo feita 
tal indicação, as leis angolanas e moçambicanas serão aplicadas em 
caráter residual, de acordo com o código civil em vigor nesses países. 

Apesar de instrumentalizada por contrato firmado no Brasil, sob 
as leis brasileiras, a cessão deverá ser reconhecida como válida pelo 
banco emissor da carta de crédito, revestindo-se de legalidade no país 
em que está localizado. Portanto, a análise teve de se voltar novamen-
te ao ordenamento jurídico africano, posto que a UCP 600 também si-

9 Artigo 39 da UCP (INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, 2007).
10 O modelo de instrumento de cessão de direitos e pedido de liberação com a 

eleição da legislação brasileira consta dos procedimentos operacionais da linha 
BNDES Exim Automático.
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lencia a respeito dos requisitos de validade da cessão de seus direitos, 
devendo, então, ser observada a legislação de cada país.

Foi nesse sentido, portanto, que os questionamentos do BNDES 
aos escritórios estrangeiros se voltaram: a notificação da cessão dos 
direitos creditórios feita por meio da remittance letter e a aceitação 
desta cessão por meio do certificate of compliance seriam suficien-
tes para que o BNDES tivesse garantido o recebimento dos direitos 
creditórios da carta de crédito?

Na consulta aos ordenamentos jurídicos africanos, todos os pa-
receres apontaram, invariavelmente, como requisito básico de vali-
dade da cessão de direitos, a notificação do devedor cedido, restan-
do, desse modo, confirmada a validade e a legalidade da estrutura 
documental adotada pelo BNDES nessa maneira de formalização 
da linha BNDES Exim Automático. Ratificou-se que a notifica-
ção do banco no exterior feita pelo banco mandatário por meio da 
remittance letter e a aceitação dessa cessão pelo banco no exterior 
por meio do certificate of compliance são suficientes para que a ces-
são dos direitos creditórios se opere validamente a favor do BNDES 
à luz da legislação dos países consultados.

A previsão de juros de mora 

A linha BNDES Exim Automático formalizada pelo desconto de 
cartas de crédito também estabelece a incidência de juros de mora 
sobre os valores porventura devidos e não pagos pelo banco emissor 
à alíquota de seis por cento ao ano.11 Ciente das inúmeras controvér-
sias suscitadas por esse assunto, mormente em países que adotam o 
sistema da common law, investigou-se a legalidade de tal inserção 

11 A incidência de juros de mora está prevista no modelo de preenchimento dos 
campos da carta de crédito, constante dos procedimentos operacionais da linha 
de financiamento BNDES Exim Automático.
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na carta de crédito, perquirindo-se ademais a existência de limites 
máximos legais aplicáveis à alíquota. 

As respostas obtidas dos escritórios consultados convergiram 
para a legalidade da cobrança dos juros de mora, com algumas ob-
servações. Destaca-se, nesse contexto, o parecer recebido do Quênia 
que alertou quanto ao fato de os juros de mora constituírem uma pe-
nalidade, a qual normalmente não é exigível no sistema da common 
law. Não obstante essa sinalização, os consultores quenianos enten-
dem provável que os tribunais sigam o precedente da Suprema Corte 
inglesa, de força persuasiva no Quênia, que permitiu o recebimento 
de juros de mora por seu credor. Nesse mesmo sentido, os pareceres 
vindos de Gana e Marrocos, apesar de reconhecerem a validade da 
cobrança dos juros de mora pelo BNDES, reforçaram a ideia de que, 
caso os tribunais considerem os juros excessivos, entendendo-os 
como uma penalidade, eles não serão exigíveis.

No que tange à legislação de Angola e Moçambique, ambas pre-
veem limites máximos tanto para os juros compensatórios, quanto 
para os moratórios, representados por diferentes percentuais acres-
cidos à taxa legal aplicável, conforme a operação seja ou não segu-
rada. Em qualquer dos casos, os juros cobrados no âmbito da linha 
BNDES Exim Automático encontram-se abaixo desses limites. 

Interessante destacar que, segundo a lei angolana, os financiamen-
tos estipulados em dólares dos Estados Unidos da América deverão 
respeitar, no momento de sua celebração, os limites máximos de juros 
de mora estabelecidos pelo US Federal Reserve, sendo considerado 
usurário o que exceder esse limite. Além disso, quanto a esses finan-
ciamentos, o código civil angolano determina que seu pagamento seja 
feito em moeda local, aplicando-se a taxa oficial de câmbio do dia do 
vencimento, a não ser que acordado de outra forma pelas partes. Por 
isso, para garantir que o banco emissor angolano possa honrar a carta 
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de crédito em dólares estadunidenses, o BNDES deverá fazer constar 
da carta de crédito uma observação expressa nesse sentido.

Os tributos e a cláusula de gross up 

Também foram levantadas aos escritórios estrangeiros questões 
atinentes aos tributos incidentes na operacionalização da linha 
BNDES Exim Automático por meio de desconto de cartas de crédi-
to. Investigou-se, nesse aspecto, a incidência tributária na emissão 
da carta de crédito, na cessão dos direitos creditórios e no paga-
mento dos valores devidos, a título de principal e juros, pelo banco 
emissor africano ao BNDES.

Constatou-se que em todos os países africanos analisados haverá 
a incidência de imposto de renda sobre os juros pagos pelo banco 
no exterior, genericamente denominado withholding tax, que deverá 
ser retido pelo banco africano quando de seu pagamento ao BNDES. 
Exceção feita nesse particular a Angola, país em que a quitação des-
se tributo não é realizada, tecnicamente, por retenção, mas por re-
colhimento direto do quantum debeatur pelo banco angolano. As 
alíquotas do imposto de renda sobre os juros pagos variam entre oito 
e vinte por cento nos países em questão.

Ainda sobre o pagamento de juros, foi apontada pelos consulto-
res jurídicos a incidência de imposto de selo em Moçambique e de 
imposto sobre valor agregado (IVA) em Marrocos, o que onera a 
estrutura da linha BNDES Exim Automático nesses países.  

No que tange à emissão da carta de crédito, a legislação tributária 
vigente em Angola e Moçambique estipula a incidência de imposto 
de selo, cuja alíquota varia conforme o prazo de maturação da ope-
ração. Nota-se, porém, que em Angola não há entendimento firme a 
respeito da natureza da carta de crédito, que poderá assim ser clas-
sificada como garantia ou operação de crédito, com reflexos nas 
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alíquotas aplicáveis. Por sua vez, em Moçambique, a carta de crédi-
to é expressamente considerada operação de crédito nos termos da 
legislação do imposto de selo.12

De toda a sorte, a incidência de tributos na estrutura não afeta os 
valores a serem recebidos pelo BNDES. A linha BNDES Exim Auto-
mático formalizada pelo desconto de cartas de crédito também impõe 
a inserção de cláusula de gross up nesses instrumentos, que determina 
o pagamento do valor integral dos montantes de principal e juros devi-
dos, como se não houvesse incidido tributo.13 Essa cláusula, em todos 
os sistemas jurídicos consultados, invariavelmente, é legal e válida.

Registros e autorizações 

Além da análise dos aspectos estruturais, intrínsecos à linha BNDES 
Exim Automático à luz do ordenamento jurídico dos países africa-
nos, investigou-se também a existência de registros e autorizações 
de qualquer ordem, necessários à legalidade da carta de crédito e 
correlata cessão de direitos creditórios.

Os países objeto dessa consulta que adotam o sistema da common 
law, quais sejam, Gana, Nigéria e Quênia, acompanhados por 
Marrocos, foram unânimes em afirmar a validade, eficácia e exi-
gibilidade da carta de crédito e da cessão dos direitos creditórios, 
independentemente de registros e autorizações, inexistindo nesses 
países qualquer forma de restrição cambial. 

Os consultores jurídicos quenianos ressaltaram, inclusive, que o 
controle cambial no país foi abolido em 1995, restando hoje apenas 

12 As alíquotas dos tributos mencionados estão discriminadas em quadro no 
Apêndice.

13  A cláusula de gross up está prevista no modelo de preenchimento dos campos 
da carta de crédito, constante dos procedimentos operacionais da linha de fi-
nanciamento BNDES Exim Automático.
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a exigência de que os pagamentos a serem feitos por uma entidade 
queniana a um não residente sejam realizados por meio do sistema 
bancário oficial.

Esse mesmo cenário, contudo, não se verifica em Angola e 
Moçambique, países que adotam o sistema romano-germânico e que 
impõem o registro da carta de crédito perante as autoridades locais.

Em Moçambique, as operações que contam com carta de crédito 
estão sujeitas a registro perante o Banco de Moçambique (BM), auto-
ridade que controla o comércio exterior no país por meio da expedição 
de ordens e instruções. Esse registro deve ser feito pelo banco emissor 
da carta de crédito, uma vez concluída a operação, não restando o 
pagamento da carta condicionado a tal registro. A cessão dos direitos 
creditórios relativos à carta de crédito registrada também deverá ser 
levada a conhecimento do BM pelo banco emissor, que emendará o 
registro correlato para indicar o BNDES como novo credor da carta.

Em Angola, por seu turno, a emissão e pagamento de uma carta de 
crédito envolvendo um residente angolano e um não residente, como 
é o caso das operações cursadas no âmbito da linha BNDES Exim 
Automático, estão sujeitas à aprovação prévia pelo Banco Nacional 
de Angola (BNA), uma vez classificadas como operações de capital 
ou como importação de bens, cujo prazo de pagamento seja igual ou 
superior a trezentos e sessenta dias. A obtenção dessa aprovação está 
condicionada à entrega pelo residente angolano da documentação ne-
cessária a tal efeito para o BNA, sendo certo que ele detém poderes 
discricionários para aprovar a operação. Nesse particular, os consulto-
res jurídicos ponderaram que a carta enviada pelo BNDES ao banco 
angolano comunicando a abertura da linha de crédito e as condições 
financeiras aprovadas no âmbito da linha BNDES Exim Automático 
poderá ser apresentada ao BNA para a obtenção de uma aprovação 
prévia às operações que serão cursadas futuramente nessa linha.
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A cobrança em juízo 

A análise do BNDES Exim Automático à luz dos ordenamentos 
jurídicos em comento também investigou o procedimento de co-
brança da carta de crédito perante as cortes africanas, uma vez não 
honrada pelo banco emissor.

De acordo com os consultores jurídicos de Angola e Moçambique, 
o processo de execução nesses países demanda a existência de um 
título executivo. Assim, para que um instrumento como a carta de 
crédito seja imediatamente executável nos tribunais angolanos e 
moçambicanos, é necessária uma escritura pública ou documento 
equivalente, confeccionado perante um notário público. Além disso, 
no caso da carta de crédito, tendo em vista que ela consubstancia 
uma obrigação de pagamento irrevogável e incondicional, também 
será imprescindível a notarização de assinaturas. De outra forma, 
restará ao credor instaurar um processo declaratório para obter o 
reconhecimento do seu crédito por uma sentença que, ao transitar 
em julgado, poderá dar ensejo a um processo de execução. 

A operacionalização da linha BNDES Exim Automático, con-
forme explicada anteriormente, circunscreve-se a uma série de 
documentos que tramitam primordialmente por meio do SWIFT, 
inexistindo interferência de notários públicos nesse processo, nem 
assinatura de documentos. Desse modo, uma vez não paga a carta 
de crédito pelo banco angolano ou moçambicano, o BNDES terá de 
se valer de um processo declaratório para reconhecimento de seu 
crédito e somente após a obtenção de uma sentença favorável transi-
tada em julgado é que poderá validamente cobrá-lo. O prazo para a 
interposição da ação em ambos os países é de vinte anos.

Nos demais países africanos analisados, os consultores jurídicos 
afirmaram a possibilidade da cobrança judicial direta da carta de 
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crédito não honrada, variando o prazo prescricional nesses países 
entre cinco e seis anos. 

Vale ressaltar que o não pagamento da carta de crédito também 
poderá ser motivado pela quebra do banco emissor, o qual entrará 
em um procedimento de liquidação com ritos específicos, conforme 
o ordenamento jurídico em vigor no país.

Assim, a consulta realizada também investigou tais procedimen-
tos vigentes nos países africanos, sendo certo que o BNDES poderá 
ter reconhecido o seu crédito, uma vez que o comprove documen-
talmente. Essa prova, a depender da legislação do país, poderá ser 
feita por meio da apresentação da carta de crédito e do Certificate of 
Compliance, como também por meio de declarações, juramentadas 
ou não, prestadas pelo BNDES. De toda sorte, o crédito do BNDES 
será sempre quirografário e somente será quitado após o pagamento 
dos créditos com garantias e privilégios. 

Por fim, os consultores jurídicos também apontaram a necessi-
dade de tradução dos documentos, quando emitidos no exterior em 
língua estrangeira, para serem apresentados como prova em juízo 
ou perante as autoridades locais. Em alguns países, tais documentos 
também deverão passar por um processo de notarização e consula-
rização14 e até mesmo ser selados, conforme a legislação em vigor. 

14 A depender da legislação em vigor, os documentos produzidos no exterior, para 
terem validade perante terceiros ou autoridades governamentais em outro país, 
devem passar por um processo de notarização e consularização. A notarização 
é o reconhecimento de firma por um notário no país em que o documento foi 
produzido e a consularização, por seu turno, representa a certificação de que esse 
notário tem poderes para reconhecer firmas, feita pelo consulado do país onde se 
pretende ter o documento validado.
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Considerações finais 

A linha BNDES Exim Automático vem se firmando como im-
portante instrumento de apoio às exportações brasileiras de bens, 
notadamente de bens de capital, no âmbito do produto BNDES 
Exim Pós-embarque, e sua expansão depende cada vez mais de 
um maior conhecimento pela AEX dos ordenamentos jurídicos 
vigentes no mundo.

Com efeito, a análise da viabilidade operacional da linha BNDES 
Exim Automático à luz da legislação estrangeira revela-se de extre-
ma importância para seu fomento nos diversos países, pois permite 
a adequação dos instrumentos utilizados pelo BNDES e lhe confere 
maior segurança jurídica na análise de operações e na negociação de 
novas parcerias operacionais. 

Os pareceres emitidos pelos escritórios de advocacia estrangei-
ros, além de terem corroborado a estrutura proposta, apontaram as 
peculiaridades existentes nos seis ordenamentos jurídicos africa-
nos consultados, das quais se procurou destacar as mais relevantes 
para apresentação.

Apesar de confirmada a suficiência e adequação da estrutura do-
cumental que circunda a linha BNDES Exim Automático formali-
zada pelo desconto de cartas de crédito, verificou-se a necessidade 
de se atentar, por exemplo, às exigências da legislação nigeriana, 
que impõe uma série de condições a serem previstas na carta de 
crédito. Nesse mesmo sentido, as leis de Angola e de Moçambique 
determinam a indicação expressa da norma de regência nos casos 
em que a UCP 600 é omissa. Essas e outras peculiaridades trazidas 
pela legislação africana certamente deverão ser consideradas pelo 
BNDES quando da atuação nesses países.
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Além disso, o conhecimento dos tributos incidentes na operacio-
nalização da estrutura também permitiu ao BNDES obter excelente 
parâmetro acerca da onerosidade afeta à linha nos países africanos, 
principalmente no que tange ao pagamento de juros pelo banco 
emissor da carta de crédito ao BNDES. 

Por fim, cabe destacar que a necessidade de aprovação prévia da 
emissão e do pagamento da carta de crédito pelo Banco Nacional de 
Angola demandará atuação planejada do BNDES, de forma a ga-
rantir a celeridade desse instrumento de apoio às exportações bra-
sileiras. Por isso, a AEX deverá atuar a partir da abertura da linha 
de crédito ao banco angolano, buscando obter as aprovações e os 
registros necessários.

A consulta aos ordenamentos jurídicos estrangeiros, portanto, 
mostra, por si só, a sua relevância para o fomento da linha BNDES 
Exim Automático nos países africanos. Essa análise permitiu mais 
uma vez à AEX aprofundar seus conhecimentos legais de comércio 
exterior e, mais importante, aprimorar seus instrumentos de colabo-
ração financeira, de modo a garantir o alcance das metas e estraté-
gias do BNDES para o setor.
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Apêndice
Quadro 1

Registros e autorizações 

Angola Gana Marrocos Moçambique Nigéria Quênia

Aprovação 
prévia da 
emissão e 

pagamento 
da carta 

de crédito 
pelo Banco 

Nacional de 
Angola

- - Registro da 
operação com 

carta de crédito 
e da cessão dos 

direitos creditórios 
perante o Banco de 

Moçambique

- -

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 2

Prescrição da ação de cobrança da carta de crédito

Angola Gana Marrocos Moçambique Nigéria Quênia

20 anos 6 anos 5 anos 20 anos 6 anos 6 anos

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 3

Requisitos para a apresentação de documentos em juízo

Angola Gana Marrocos Moçambique Nigéria Quênia

Tradução  
juramentada

Sim Não Sim Sim Não Não

Notarização e  
consularização

Sim Sim Não Sim Não Não

Imposto  
de selos

- - - Sim Sim -

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 6

Imposto de selos incidente sobre a emissão da carta de crédito

Maturação Angola  
(garantia)

Angola  
(crédito)

Moçambique

< 1 ano 0,3% 0,5% 0,03%

1 a 5 anos 0,2% 0,4% 0,4%

> 5 anos 0,1% 0,3% 0,5% 

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 7

Recomendações

País Recomendações

Angola
Indicar a lei de regência para os casos omissos da UCP 600 

Carta de crédito deve ser o mais descritiva possível

Gana
Indicar no contrato comercial referente à operação de 

exportação que seu pagamento será feito por meio  
de carta de crédito regida pela UCP 600

Marrocos -

Moçambique
Indicar a lei de regência para os casos omissos da UCP 600

Carta de crédito deve ser o mais descritiva possível

Nigéria
Observar as condições impostas pelos regulamentos 

aduaneiros, como o Foreign Exchange Act e circulares do  
Banco Central da Nigéria

Quênia -

Fonte: Elaboração própria.
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Parcerias público-privadas: uma 
classe de ativos para investimentos
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Resumo

Passados dez anos da edição da Lei das Parcerias Público-Privadas, 
registra-se um avanço modesto com respeito a esse tipo de contrata-
ção pelas esferas públicas no Brasil. Considerando a dinâmica eco-
nômica do país, que continua a depender da elevação no nível de 
investimento em infraestrutura, e ainda as condições orçamentárias 
e fiscais restritivas dos entes públicos, entende-se que a contratação 
de projetos de infraestrutura no âmbito das parcerias público-pri-
vadas, com maior participação e responsabilidade do setor privado, 
possibilitaria realizar um número significativo de projetos de im-
pacto positivo para o bem-estar da população. Neste artigo, des-
tacamos a importância da atração de investidores institucionais 
para essa classe de ativo e apontamos as condições existentes que 
reprimem a participação mais ativa de tais investidores no setor de 
infraestrutura.
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do Pereira e José Felgueiras (BNDES), José Roberto Affonso (Fundação Getúlio 
Vargas – FGV), José Antônio Pires (Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID) e Bruno Pereira (Radar PPP). Este artigo é de exclusiva responsabilidade 
dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.
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Abstract

Ten years since the Public Private Partnership Law was enacted, 
there has been limited progress in this type of procurement in Brazil’s 
public entities. Considering the country’s economic situation, which 
still relies on a rising level of investment in infrastructure, and 
the restrictive budgetary and fiscal conditions of public entities, 
contracting projects within the scope of public private partnerships, 
and with higher participation of and responsibility for the private 
sector, could make it possible to significantly increase the number of 
projects that have a positive impact on the population’s well-being. 
In this article, we highlight the importance of attracting institutional 
investors to this type of asset and point out the current conditions 
that restrict such investors from more actively participating in the 
infrastructure sector.



253Parcerias público-privadas:
uma classe de ativos para investimentos

Introdução

A despeito do advento das parcerias público-privadas (PPP) no Bra-
sil, como resultado do processo evolutivo iniciado com a promulga-
ção da Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004, conhecida como Lei 
das PPPs, registra-se uma notória ausência da participação de inves-
tidores institucionais nesse mercado. No entanto, projetos de PPPs 
poderiam representar uma classe de ativos interessante para tais in-
vestidores, sejam nacionais ou estrangeiros, em especial para aqueles 
que buscam investimentos de prazos mais extensos e fluxos de receita 
constantes e previsíveis, caso típico de projetos de infraestrutura em 
concessões ou PPPs. 

Investidores institucionais são os principais quotistas dos fundos 
de investimento em participações (FIP) – também denominados 
fundos de private equity – no Brasil. O primeiro fundo brasileiro 
com enfoque específico em infraestrutura foi constituído em 2005,1 
momento em que o Brasil dava continuidade às importantes mu-
danças estruturais no processo de privatização de vários setores, 
entre os quais, energia, telecomunicações e óleo e gás, que por con-
sequência, demandariam recursos privados em escala progressiva 
para atendimento às demandas reprimidas da população, ávida pela 
melhoria de serviços nesses segmentos. 

Em 2013, os FIPs detinham cerca de US$ 50 bilhões em capital 
comprometido para investimentos no Brasil, sendo, aproximada-
mente, US$ 9,5 bilhões2 orientados para infraestrutura. O volume 
de recursos de fundos dedicados a infraestrutura continua muito 

1 O FIP Infra Brasil tem como foco de investimento os setores de energia, 
transporte e distribuição de gás, saneamento, transportes e telecomunicações. 

2 Estimativa dos autores baseada em pesquisa sobre a indústria de FIPs, a partir 
de informações fornecidas pelo Prof. Caio Ramalho (PUC-Rio) e dados de 2013 
da LAVCA.
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aquém da necessidade agregada de investimentos no Brasil e salta 
aos olhos a ausência de fundos dedicados a investimentos no âmbito 
de PPPs. A reduzida participação de investidores institucionais em 
projetos de infraestrutura no Brasil pode apontar para a necessidade 
de fortalecimento dos arcabouços regulatório, jurídico e fiscal no 
país. Por outro lado, cabe destacar que é comum observar nos proje-
tos de PPPs brasileiros um elevado risco de sobrecusto.

A Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, denominada Lei das Con-
cessões, foi o primeiro passo no processo de retomada da atração de 
capitais privados a serem canalizados para o financiamento da infraes-
trutura no Brasil. Posteriormente, quando a Lei das PPPs foi promul-
gada, com as limitações orçamentárias e os problemas de capacidade 
fiscal dos entes federativos, acreditou-se que a introdução dos novos 
modelos contratuais – concessão administrativa e concessão patroci-
nada – seria a solução para implementar importantes projetos do setor 
público, em áreas essenciais, como saneamento, saúde, habitação, fer-
rovias, rodovias, para citar alguns dos mais importantes.

A taxa de investimento da economia brasileira, capturada pela 
participação da Formação Bruta de Capital Fixo no Produto Interno 
Bruto (FBCF/PIB), registrou um valor médio de 18,74% no período 
de 2003 a 2014, segundo dados das contas nacionais disponibilizados 
pelo IBGE (1996.1-2015.1). Em países emergentes usualmente compa-
rados ao Brasil no tocante à atratividade de investidores globais, como 
China, Índia e México, as taxas de investimento no mesmo período 
foram de 42,4%, 31,6% e 24,7%, respectivamente. A manutenção da 
taxa de investimento próxima a 18% do PIB é insuficiente para que 
o Brasil possa apresentar crescimento econômico significativo e sus-
tentável. Estima-se que se o país auferisse uma taxa de investimento
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em torno de 25% do PIB, ensejaria uma taxa de crescimento real do 

PIB próxima de 5% ao ano (PASTORE; PINOTTI; PAGANO, 2010).

O reflexo imediato da infraestrutura insuficiente é a elevação 

de custos para o setor produtivo, afetando toda a sociedade. A ne-

cessidade de melhorias na infraestrutura brasileira é nítida e, se-

gundo o Fórum Econômico Mundial, é um dos principais fatores 

a afetar a competitividade do país, que apresentou modestos resul-

tados no ranking de Competitividade Global 2014-2015 (WORLD 

ECONOMIC FORUM, 2015). Nesse sentido, no âmbito da exten-

sa lista de reformas estruturais necessárias para voltar a colocar o 

Brasil nos trilhos do crescimento econômico sustentável, o fortale-

cimento institucional das PPPs será de considerável relevância, uma 

vez que permitirá alavancar investimentos em infraestrutura. 

Além da presente introdução, o artigo está dividido em seis partes. 

A seção seguinte aborda a temática do financiamento da infraestru- 

tura no Brasil, sob a ótica do capital privado, com enfoque nos fundos 

de investimento de private equity. A terceira seção apresenta uma aná-

lise dos principais aspectos jurídicos, fiscais e regulatórios no âmbito 

das PPPs no Brasil. A quarta seção  destaca a questão das garantias nos 

projetos de PPPs. Já na quinta seção é realizado um diagnóstico dos 

principais problemas relacionados à gestão tributária dos estados da 

federação e seu impacto nos projetos. A sexta seção apresenta algumas 

propostas que poderiam ajudar na promoção de um ambiente favorável 

às PPPs no Brasil e, consequentemente, na atração de investidores ins-

titucionais para esses projetos. A última seção conclui o artigo.
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Contexto da infraestrutura e a indústria   
de FIPs no Brasil
Panorama da infraestrutura e impacto    
na competitividade

Não há dúvidas de que qualquer plano de desenvolvimento para o 
Brasil passa, inevitavelmente, pelo aprimoramento da infraestrutura. 
Os gargalos estruturais,3 acumulados desde a década de 1980,4 vêm 
comprometendo o crescimento econômico sustentável.

O panorama geral da infraestrutura brasileira se caracteriza pelo 
baixo nível de investimento agregado, apesar da formulação de pro-
gramas de investimento em infraestrutura nos últimos anos, como 
o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Programa de 
Investimento em Logística (PIL), além do financiamento público via 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Nas últimas duas décadas, os investimentos em infraestrutura 
representaram, em média, cerca de 2,2% do PIB, de acordo com 
Castelar (2014) e, mesmo no ano de 2010, considerado como auge 
dos projetos do PAC, a referida taxa foi de 2,53% (FRISCHTAK, 
2011). Segundo pesquisa do Banco Mundial, esse patamar de inves-

3 O documento Perspectivas do investimento e panoramas setoriais 2015-2018, 
editado pelo BNDES em dezembro de 2014, aponta os efeitos de gargalos 
estruturais, tais como infraestrutura logística e mobilidade urbana, em diversos 
setores da economia.

4 Segundo Rigolon (1998), uma das consequências da crise das finanças públicas 
no Brasil ao longo das décadas de 1980 e 1990 foi a progressiva perda da capa-
cidade do Estado alocar recursos na expansão e manutenção da infraestrutura. 
O resultado desse processo foi a crescente deterioração da qualidade desses 
serviços, com impacto na competitividade dos produtos brasileiros.
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timento está muito abaixo do mínimo necessário,5 de acordo com 
a experiência dos países desenvolvidos e das economias emergen-
tes que mais avançaram para níveis de renda elevados. A pesquisa 
aponta, ainda, que seria preciso uma expansão na taxa de investi-
mento entre 4,0% e 6,0% do PIB, investido durante vinte anos, para 
alcançar os níveis observados em países industrializados do leste 
asiático, como a Coreia do Sul (WORLD BANK, 2005). 

Como já foi mencionado, a infraestrutura insuficiente afeta a pro-
dutividade do país e esse impacto pode ser observado no relatório 
Competitividade Brasil 2014, elaborado pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), que coloca o Brasil em penúltimo lugar no ranking 
de competitividade que comparou 15 países. Adicionalmente, o rela-
tório The Global Competitiveness Report 2014-2015, do Fórum Eco-
nômico Mundial, classifica o Brasil em 57º lugar, em uma amostra 
de 144 países. Pelos critérios do Fórum, países como Polônia (43º), 
Panamá (48º), Cazaquistão (50º), Costa Rica (51º), Filipinas (52º), 
Bulgária (54º) e África do Sul (56º) são atualmente mais competitivos 
que o Brasil (WORLD ECONOMIC FORUM, 2015). 

Considerando a média de todos os requisitos básicos ligados à 
infraestrutura, a classificação geral do Brasil foi o 76º lugar, abaixo 
de países latino-americanos como Chile (69º) e México (65º). Desa-
gregando a análise por segmentos, verifica-se que o Brasil está mal 
posicionado em infraestrutura logística: portos (122ª colocação), 
aeroportos (113º), rodovias (122º) e ferrovias (95º); e apresenta um 
resultado mediano na oferta de energia (89ª colocação). Os melho-
res indicadores são os relacionados à oferta de telefonia móvel (37º) 

5 Segundo o referido estudo, a relação investimento em infraestrutura/PIB da 
ordem de 3,0% seria suficiente apenas para manter o estoque de capital existente 
(1%), acompanhar o crescimento e as necessidades da população (1,3%) e, 
progressivamente, universalizar os serviços de água/saneamento (0,6% em 
vinte anos) e eletricidade (0,1% em cinco anos).
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e fixa (51º) e à disponibilidade de assentos em aeronaves (9º). No 
item específico sobre a qualidade geral da infraestrutura, o referi-
do relatório classifica o Brasil em 120º lugar, novamente abaixo de 
Chile (50º) e México (69º).

Investimento em infraestrutura por meio de FIPs

Se, por um lado, o investimento em infraestrutura no Brasil está 
abaixo do nível ótimo, por outro lado, como o governo tem colocado 
a melhoria da infraestrutura no centro da agenda econômica visando 
acelerar o crescimento do PIB, há expectativa de grandes oportuni-
dades de investimento nesse setor. Segundo Frischtak (2014), esti-
mativas apontam que, entre 2015 e 2018, a média dos investimentos 
em infraestrutura deve atingir o montante de R$ 146,5 bilhões, re-
presentando um crescimento aproximado de 20% frente ao patamar 
observado entre 2011 a 2013. 

Os projetos demandarão intensa capacidade de financiamento, 
não somente público, mas também de outras fontes adequadas ao 
setor, que possui características de longa maturação dos investi-
mentos. Esse cenário despertou interesse dos gestores de FIPs, de 
modo que o volume de recursos de fundos com foco em infraestru-
tura vem crescendo nos últimos anos, segundo a Latin American 
Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA, 2013). 

Conforme o relatório LAVCA 2013 Sector Focus: Infrastructure & 
Energy Report, no período de 2011-2013, os gestores de private 
equity da América Latina captaram um total de US$ 3,9 bilhões 
para infraestrutura, por meio de 14 fundos específicos e também de 
fundos cuja estratégia engloba infraestrutura de forma parcial. Esse 
montante representa 20% do total de recursos captado para toda a 
região nesse período.
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De acordo com o referido relatório, o Brasil captou a maioria dos 
recursos para infraestrutura na região, cerca de US$ 3,6 bilhões por 
meio de oito fundos específicos. Esse montante representa 92% do 
valor total comprometido em FIPs e 62% do número de fundos de 
infraestrutura lançados na América Latina para o período em aná-
lise. Porém, cabe destacar que cerca de 66% do total comprometido 
por fundos de infraestrutura no Brasil estão direcionados a apenas 
dois FIPs.6 Segundo o relatório, ao final de 2013 havia 12 novos fun-
dos buscando captar US$ 5,7 bilhões para investimentos em infraes-
trutura no Brasil. Do início de 2014 até o momento de edição deste 
artigo, apenas um FIP de infraestrutura concluiu sua captação, da 
ordem de US$ 1,5 bilhão, enquanto outros ainda estão evoluindo 
nesse processo. Para se traçar um paralelo, a média anual da cap-
tação de novos fundos de infraestrutura foi de US$ 13,7 bilhões na 
América do Norte e de US$ 1,7 bilhão na Ásia, entre 2008 e 2014. 

Os dados da LAVCA apontam que das 66 transações ligadas à in-
fraestrutura concluídas entre 2011 e 2012 na América Latina, o Brasil 
concentrou 50% delas, ou o equivalente a 61% do valor total investi-
do. Nesse período, os gestores de FIPs brasileiros concentraram suas 
operações nos setores de energia, óleo e gás e telecomunicações.

De acordo com o relatório 2014 LAVCA Industry Data & Analysis, 
a indústria de FIPs investiu cerca de US$ 6,0 bilhões no Brasil em 
2013, sendo que aproximadamente a metade foi investida em setores 
ligados a infraestrutura, a saber: logística (15%), telecomunicações 
(14%), óleo e gás (12%) e energia (11%). A partir desses dados, e 
considerando o gasto total com infraestrutura em 2013, observamos 
que, grosso modo, 3% do gasto total em infraestrutura no Brasil foi 
realizado por meio de FIPs. Essa cifra foi estimada pelos autores em 
torno de 15% no caso do Canadá e também de 3% para a Austrália. 

6  Fundo P2 Brazil e Fundo BTG Pactual Infraestrutura II.
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Entretanto, tais países investem aproximadamente 4% do PIB em 
infraestrutura, em termos agregados.

Investidores institucionais e infraestrutura

Em mercados desenvolvidos, os investidores institucionais são 
agentes imanentes a fundos de private equity ligados à infraestrutu-
ra, uma vez que são seus principais investidores. 

Ativos de infraestrutura são atraentes para essa categoria de in-
vestidores, pois: (i) usualmente têm uma capacidade de geração de 
caixa robusta e previsível; (ii) apresentam custos marginais baixos 
devido à economia de escala; (iii) apresentam demanda com baixa 
elasticidade, uma vez que desempenham funções básicas e necessá-
rias na economia; (iv) serviços de infraestrutura, como energia, têm 
poucos substitutos a curto prazo; (v) podem oferecer uma proteção 
contra a inflação, pois os preços e tarifas guardam relação com esse 
índice (tarifas de água, luz, pedágios etc.); (vi) têm vida útil muito 
longa (túneis, linhas de transmissão, pontes, estradas etc.), o que 
permite que o investidor faça o casamento de prazos, melhorando 
a gestão de seu Asset Liability Management (ALM); (vii) apresen-
tam pouca correlação com as outras classes de ativos e com isso 
geram uma diversificação para os portfólios; entre outros motivos 
(RABBAT; LOVISOTTO, 2013).

Atualmente, em virtude da política de ajuste fiscal, a expansão 
da infraestrutura não poderá se basear na assunção de todo ônus 
pelo Estado, modelo que está definitivamente ultrapassado. Desse 
modo, será fundamental a constituição de um ambiente jurídico por 
meio de regras estáveis e consistentes, visando garantir uma razoá-
vel previsibilidade para estimular o investimento privado no setor 
de infraestrutura no Brasil.
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Aspectos jurídicos, fiscais e regulatórios das PPPs
A instituição das PPPs

Como já relatado, as PPPs foram expressamente inseridas no orde-
namento jurídico brasileiro pela Lei 11.079/2004. A inserção das 
PPPs no cenário jurídico nacional teve por objetivo regulamentar 
um instrumento de contratação que permitisse ao Estado utilizar re-
cursos privados para financiamento de investimentos em infraestru-
tura e que contasse com arcabouço legal compatível com o vulto e 
a complexidade envolvidas em investimentos deste porte. Assim, as 
PPPs teriam por fundamento a diminuição dos gargalos de infraes-
trutura impeditivos do crescimento, sem agravar a situação fiscal 
do setor público. 

Para tanto, a construção legal das PPPs teve como preocupação per-
mitir que a Administração realize o pagamento aos concessionários 
dos empreendimentos não sustentáveis somente com a mera cobrança 
de tarifas e, ainda, autorizar a utilização da estrutura econômica e 
jurídica do já consolidado regime das concessões de serviço público 
(Lei 8.987/1995) para a contratação de serviços antes submetidos ao 
regime contratual previsto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

O objeto do contrato de PPP é amplo, contemplando desde a 
exploração de serviços públicos (rodovias, por exemplo) até a pres-
tação de serviços administrativos ao poder público (como no caso 
da construção e manutenção de centros administrativos). Logo, o 
elemento central da caracterização do contrato da PPP reside na for-
ma de remuneração do particular: a partir de contraprestações totais 
ou parciais do Estado.

Ademais, a Lei das PPPs previu diversos institutos destinados a 
aumentar a segurança do parceiro privado e, com isso, diminuir o 
custo do ente público no pagamento das contraprestações. Nesse 
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contexto, os contratos de PPPs devem trazer uma divisão objetiva 
de riscos do contrato, de modo a diminuir as incertezas quanto aos 
riscos que devem ser assumidos pelo parceiro privado. 

De forma inédita, a Lei das PPPs regulamentou a prestação de 
garantias pelo Estado e vinculou expressamente a remuneração do 
particular ao seu desempenho, de modo a privilegiar as contrata-
ções com controle de resultados.

O artigo 2º dessa lei prevê duas modalidades de PPPs: conces-
sões patrocinadas7 e administrativas. A diferença essencial entre as 
modalidades é a forma de remuneração do parceiro privado: na mo-
dalidade patrocinada, o parceiro privado é remunerado pela contra-
prestação pecuniária do poder concedente, em adição à cobrança de 
tarifas dos usuários, enquanto que na modalidade administrativa, o 
parceiro privado é remunerado exclusivamente pela Administração 
Pública, que será usuária direta ou indireta dos serviços. 

Requisitos para a celebração de uma PPP

Embora o modelo de remuneração do parceiro privado seja elemen-
to central para a caracterização das PPPs, não é somente esse fator 
que irá determinar se um projeto será ou não uma PPP, uma con-
cessão comum ou mesmo um contrato administrativo tradicional, 
regido pela Lei 8.666/1993. 

A Lei das PPPs estabeleceu, em seu artigo 2º, parágrafo 4º, parte 
dos requisitos para que seja firmado um contrato de PPP. Em todos 
os quesitos estabelecidos pelo citado artigo, tem-se presente a preo-

7 Há diversos autores que defendem a tese de que a PPP patrocinada já era 
conhecida no Direito brasileiro, embora na forma de concessão comum 
subsidiada. Portanto, a PPP patrocinada não seria uma novidade no ordenamento 
jurídico nacional. 
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cupação do legislador em reservar o contrato de PPP para empreendi-
mentos complexos. Por envolverem a prestação de garantias de com-
promisso de pagamentos de longo prazo pelo Estado à instituição, os 
contratos de PPP não podem ser utilizados para contratações rotinei-
ras, que poderiam ser supridas pelo regime regular de licitação. Nessa 
linha, os incisos I e II desse mesmo parágrafo instituíram condicio-
nantes objetivas para a celebração de PPPs pelo poder público: prazo 
mínimo de cinco anos e limite superior a R$ 20 milhões. 

Por sua vez, o requisito constante do inciso III do artigo 4º, ou seja, 
a proibição de que o objeto seja exclusivamente fornecimento de mão 
de obra, equipamentos ou execução de obra pública, demanda uma 
maior reflexão do leitor.

Para se definir o real alcance do dispositivo, deve-se partir de 
uma interpretação teleológica do artigo, que, para alguns doutri-
nadores, apresenta motivação de natureza econômica, pois um dos 
problemas dos tradicionais contratos de obras é o desinteresse eco-
nômico do contratado pela boa execução do contrato. O único risco 
da má execução é o de a Administração recusar o recebimento do 
objeto. Nos contratos de PPP, a boa ou má qualidade das obras ou 
bens utilizados na infraestrutura repercutirá diretamente na deter-
minação do valor a ser recebido pelo parceiro privado. Isso deve 
gerar, para ele, um interesse próprio de bem executar a parte relativa 
à infraestrutura (SUNDFELD, 2005).

Portanto, o objetivo da previsão legal foi o de assegurar que o 
objeto dos contratos de PPP fosse resultado da conjugação entre 
investimentos na infraestrutura, prestação do serviço e gestão da 
atividade. O objeto de um contrato de PPP deve ser de tal forma 
complexo, que as atividades de empreitada e prestação de serviços 
sejam indissociáveis durante a execução da atividade concedida. 
São contratos direcionados a objetos complexos. 
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O Tribunal de Contas da União (TCU) chegou a esse entendimen-
to ao julgar a PPP administrativa do Complexo Datacenter do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica Federal, cujo objeto foi a constru-
ção, operação e manutenção da infraestrutura predial do Complexo 
Datacenter. Segundo o Tribunal, para que se possibilite a celebra-
ção de PPPs, o objeto deve se caracterizar como uma única unidade 
econômico-jurídica, na qual não seja possível cindi-la em diversos 
contratos menores, sem prejuízo para a viabilidade do projeto.

Além dos requisitos observados em seu artigo 4º, a Lei das PPPs 
traçou diversos requisitos de cunho fiscal. Como dito antes, a PPP 
importa em compromisso de pagamentos de longo prazo pelo poder 
público, que podem impactar significativamente o nível de endivida-
mento ou o comprometimento das receitas do Estado. Nesse contexto, 
o artigo 10 da Lei das PPPs previu uma série de obrigações a cargo 
do poder concedente, no sentido de cercar o processo de PPPs com as 
cautelas necessárias. Entre as obrigações postas no artigo 10, desta-
cam-se aquelas relativas à higidez fiscal do setor público, como, entre 
outras previsões, a obrigação de elaboração de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato 
de parceria público-privada e a declaração do ordenador da despesa de 
que as obrigações contraídas pela Administração Pública no decorrer 
do contrato são compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
estão previstas na Lei Orçamentária Anual.

Como visto, a Lei das PPPs foi construída sem perder-se de vista 
o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que insti-
tucionalizou o controle dos gastos de estados e municípios. As PPPs 
não poderiam ser utilizadas como um instrumento para flexibili-
zar o compromisso do Estado com o equilíbrio das contas públicas. 
Com esse mister, o artigo 10 da Lei das PPPs refletiu tanto o con-
trole de estoque da dívida (revelado pelo dever de cumprimento dos 
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artigos 29, 30 e 32 da LRF), como de seu fluxo, como demonstra, 
por exemplo, o inciso IV.

Com o mesmo objetivo, o artigo 28 da Lei das PPPs previu que a 
União não poderá conceder garantia ou realizar transferência volun-
tária aos estados, Distrito Federal e municípios se a soma das des-
pesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já 
contratadas por esses tiver excedido, no ano anterior, a 5% da receita 
corrente líquida daquele exercício ou se as despesas anuais dos con-
tratos vigentes nos dez anos subsequentes excederem a 5% da receita 
corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.

A remuneração do parceiro privado e o aporte 
antecipado de recursos

Um dos principais entraves em que incorria o modelo inicialmente 
pensado para as PPPs era a impossibilidade de o parceiro privado 
auferir receita antes da entrega do serviço. De acordo com o artigo 
7º da Lei das PPPs, a contraprestação da Administração Pública será 
obrigatoriamente precedida da entrega do serviço, ainda que parcial.

A norma segue a premissa de que nas PPPs o parceiro privado deve 
captar os recursos necessários ao projeto, para, somente após o cum-
primento dos serviços, começar a ser remunerado pelo parceiro pú-
blico. A ideia era permitir a alavancagem dos investimentos públicos, 
tendo em vista que os pagamentos do ente público seriam diferidos, 
facilitando a administração do fluxo de caixa, viabilizando, assim, o 
atendimento de um maior número de demandas da sociedade.

Entretanto, como resultado, tinha-se um grande lapso temporal en-
tre a realização da despesa pelo particular e o pagamento feito pelo 
parceiro público, o que dificultava a realização dos investimentos mais 
vultosos, devido a problemas no fluxo financeiro do projeto. Ademais, 
o Estado via-se obrigado a remunerar o parceiro privado pelo tempo 
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decorrido entre a realização da despesa e o efetivo pagamento da con-
traprestação, associada a um maior custo tributário, pois todo o valor 
de contraprestação (operação e investimento) era reconhecido como 
receita pelo privado, ainda que parte relevante da contraprestação fos-
se destinada a custear os investimentos já realizados pelo privado. 

A solução encontrada pelo legislador foi a instituição da figura 
do aporte de recursos, previsto no artigo 6º da Lei das PPPs, com a 
edição da Lei 12.766, de 27 de dezembro de 2012. Em uma primei-
ra leitura, pode haver indução a uma identificação entre a figura de 
contraprestação pública e o aporte de recursos. Entretanto, eles não 
se confundem, de modo que é importante esclarecer a natureza das 
verbas. O aporte não constitui uma remuneração do parceiro privado, 
tanto que não há qualquer correspondência com o desempenho da 
Sociedade de Propósito Específico (SPE) responsável pela execução 
do projeto. Diferentemente da contraprestação, os recursos do aporte 
não são incorporados em definitivo pelo parceiro privado, pois ficam 
imantados ao ente público sob a forma de bem reversível. 

Desse modo, pela sistemática de aporte, em concessões que 
compreendam investimentos do particular em bens que vão se 
incorporar ao patrimônio público (a lei fala em recurso para rea-
lização de obras e aquisição de bens reversíveis), permite-se que o 
concessionário receba recursos públicos concomitantemente à rea-
lização dos investimentos, antes mesmo de iniciar a prestação dos 
serviços (artigo 6º, parágrafo 2º).8

Como condições para o aporte, a lei estabelece que: (i) haja in-
vestimentos exigidos do particular a título do custo de formação da 
infraestrutura para prestação dos serviços (obras ou bens); (ii) es-
ses investimentos sejam incorporados ao patrimônio público (sejam 
reversíveis); e (iii) haja previsão no edital de licitação, sendo que 

8 Para mais informações, consultar (MARQUES NETO, 2015). 
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nos contratos anteriores à Lei 12.766/2012 deve existir autorização 
expressa em lei específica para transferência de tais recursos.

Assim, foi facultado ao Estado realizar transferências de recursos 
ao parceiro privado para a realização de obras, de forma propor-
cional à efetiva realização da despesa, devendo seu resultado ser 
reconhecido no balanço da SPE para fins de tributação, somente na 
proporção em que os custos da obra sejam realizados.

Em resumo, ao permitir a realização do aporte de modo concomitan-
te à realização dos investimentos, evita-se o encargo advindo da veda-
ção ao pagamento da contraprestação enquanto não disponibilizados os 
serviços. Na prática, tal vedação forçava o parceiro privado a realizar 
todos os investimentos sem ter direito a nenhuma receita. Com a possi-
bilidade de recebimento do aporte durante a fase de investimentos, este 
custo é diminuído de forma relevante. Além disso, a Lei 12.766/2012 
conferiu tratamento tributário diferenciado ao aporte, que poderá im-
plicar em um resultado tributário nulo para fins do Imposto sobre a 
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL), além do diferimento do pagamento do Progra-
ma de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins).

Desse modo, não podemos negar o grande avanço em um ponto 
tradicionalmente questionado por estados e municípios, que se viam 
onerados nas suas PPPs em virtude dos altos valores de tributos de-
vidos à União. 

A garantia pública no contexto das parcerias 
público-privadas

Para garantir a viabilidade econômica e a sustentabilidade de uma 
PPP, é fundamental que o poder concedente garanta o pagamento de 
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contraprestações pecuniárias, por meio de mecanismos previamente 
definidos e estruturados.

Assim, para mitigar os riscos de inadimplemento da contrapresta-
ção pública e das obrigações pecuniárias assumidas com o parceiro 
privado, a Lei das PPPs previu diversas modalidades de garantia, 
em seu artigo 8º. Como exemplo, podemos destacar o penhor, a 
hipoteca, a alienação fiduciária de bens e ativos, a cessão fiduciária 
de créditos, a fiança etc. 

Não obstante a lei preveja diversas modalidades de garantias a 
serem prestadas pelo poder público, uma das principais dificul-
dades a ser superada dentro do contexto das PPPs diz respeito, 
especificamente a estruturação e segurança jurídica das garantias 
de pagamento prestadas pelo parceiro público, haja vista os di-
versos questionamentos existentes sobre a validade jurídica das 
garantias constituídas. Isso porque, a referida contrapartida visa 
mitigar ou eliminar o risco de inadimplência do ente público, fato 
que, considerando os valores investidos nos projetos de PPPs, pode 
ser determinante para a saúde financeira do investidor privado nos 
projetos de PPPs. 

Sob o ponto de vista jurídico, as garantias devem ser analisadas a 
partir das perspectivas da outorga (validade e segurança dos direitos 
sobre a garantia) e da execução (extrajudicial e automática). 

As garantias e restrições para utilização

Vale ressaltar que algumas modalidades previstas em lei, como a ga-
rantia prestada por fundos, não tiveram aplicabilidade até o presente 
momento, como, por exemplo, o Fundo Garantidor de Parcerias Pú-
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blico-Privadas (FGP),9 destinado a garantir as obrigações pecuniá-
rias10 nos contratos de PPP. Nesse tocante, cabe destacar, ainda, que 
no âmbito federal existe apenas um projeto de PPP executado. 

A despeito do FGP não ter aplicabilidade prática, alguns estados 
já constituíram fundos garantidores, visando oferecer garantias fi-
nanceiras aos parceiros privados para a cobertura das contrapresta-
ções dos projetos contratados via PPP.

A ausência de utilização dos fundos já constituídos – FGP e 
fundos estaduais – decorre do desconforto dos agentes privados 
em aceitar esse tipo de garantia, em virtude da falta de perso-
nalidade jurídica independente desses fundos em relação ao ente 
público e também devido ao conflito de interesse do ente público, 
que detém a prerrogativa de liberação dos recursos nos casos de 
acionamento das garantias. 

Para fundamentar a análise apresentada neste artigo, foram avalia-
dos 28 projetos de PPPs em fase de operação, em diversos estados e 

9 O FGP, cujo cotista único é a União, é administrado pelo Banco do Brasil e 
tem como objetivo o provimento de garantias para pagamento de obrigações 
pecuniárias assumidas pela União e parceiros públicos federais. Foi estabelecido 
pela Lei das PPPs.

10 Com a edição da Lei 12.766/2012, houve a ampliação do escopo do FGP, 
permitindo que seja utilizado também por estados.  Oliveira, Marcato e Scazufca 
(2013) destacam que, apesar de a lei ter contemplado, ainda que parcialmente, 
que o FGP provesse garantias a PPPs de estados, não foi definida a forma da 
remuneração dessa garantia ao FGP pelos parceiros privados e entes públicos, 
abrindo uma brecha para a violação do artigo 40 da LRF. Oliveira, Marcato 
e Scazufca (2013) propõem uma complementação à mencionada lei, de modo 
que os parceiros privados possam contratar um seguro garantia emitido pelo 
FGP, que por seu turno demandaria uma contragarantia da União. Essa poderia 
reassegurar o provisionamento da garantia concedida ao ente da federação, por 
meio da vinculação do fundo de participação aplicável ou de receitas tributárias.
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municípios do Brasil.11 A tabela completa com a lista dos projetos pes-
quisados está disposta no Apêndice A. Sob a ótica das garantias, foi 
possível concluir que as principais modalidades apresentadas foram: 
(i) recursos oriundos do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e 
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); (ii) rendimentos da 
conta do Tesouro; (iii) cessão de créditos do banco de desenvolvimen-
to do governo do estado contra empresa privada, decorrente de fi-
nanciamento; (iv) receitas tarifárias da arrecadação de Bilhete Único;  
(v) cessão de créditos decorrentes de royalties de petróleo.

Por uma perspectiva jurídica, as garantias ideais a serem presta-
das, considerando a realidade de estados e municípios, são: (i) recei-
tas patrimoniais de boa qualidade (estabilidade, índice de cobertura, 
baixa correlação com ativo garantido, sincronismo entre fluxo e pa-
gamentos públicos); (ii) autorização legal para aporte de capital em 
empresa pública/fundo garantidor; (iii) vinculação de recebíveis para 
empresa pública/fundo garantidor; (iv) cessão de todo o fluxo ao 
concessionário; e (v) contratação de agente fiduciário privado, com 
poderes para execução extrajudicial da garantia (contratos de agente 
fiduciário, administração de contas e custódia) (RIBEIRO, 2014).

Cabe destacar que, além da regulamentação federal, estados 
como Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Amazonas 
e Rio Grande do Sul já editaram leis específicas para a contratação 
de projetos sob a égide das PPPs. Também observou-se um consi-
derável número de municípios com legislação específica para PPPs, 
entre os quais é possível citar São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, 
Curitiba, Natal, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 

11 A pesquisa sobre as PPPs avaliadas foi realizada pela seguinte equipe: Ana 
Paula Bernardino, Rafael Petrocelli, Pablo Arconada, Juliana Pessoa, Fernando 
Castilhos e Renata Almeida, além dos autores deste artigo.
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Conforme mencionado anteriormente, ao analisar os dados dos 
projetos de PPPs pesquisados neste artigo, verificou-se que os pa-
cotes de garantias oferecidos pelos entes públicos são muito diver-
sificados, não havendo um modelo específico, devido à dificuldade 
de estados e municípios em ofertarem garantias. Essa restrição re-
presenta o maior entrave para o desenvolvimento das PPPs no Brasil 
(OLIVEIRA; MARCATO; SCAZUFCA, 2013). Uma vez que o ente 
público é o responsável pelo pagamento às empresas que realizam a 
construção e a operação dos projetos, mas não dispõe de mecanis-
mos de garantias explícitos, há relutância por parte de grupos eco-
nômicos e investidores institucionais, que poderiam se candidatar 
a participar do capital societário e fomentar um maior número de 
PPPs, bem como permitir mais concorrência nos processos licita-
tórios, o que poderia gerar economicidade na realização das obras. 

A despeito das dificuldades no provimento de garantias, os es-
tados de Minas Gerais e São Paulo constituíram, respectivamente, 
a Empresa Mineira de Parcerias (Emip) e a Companhia Paulista de 
Participações (CPP), a fim de oferecerem garantias financeiras para 
a cobertura das contraprestações para alguns dos projetos contrata-
dos via PPP. Essas empresas, em caso de inadimplemento por parte 
do ente público, têm mecanismos que permitem ao parceiro privado 
o direito de ressarcimento de pagamentos pendentes. Esse processo 
é mais célere e eficiente do que um trâmite judicial envolvendo o 
regime de pagamento de precatórios.12 

12 Maurício Portugal recomenda a criação de um sistema de rating para a 
dívida dos entes subnacionais que contemplem a obrigação de pagamento de 
precatórios, porém o referido tema foge ao escopo deste artigo (informação 
verbal). A ideia (de criar um sistema de rating para obrigações contratuais 
que contemplem pagamentos às empresas privadas) foi exposta por Maurício 
Portugal na apresentação realizada no evento “Seminário PPP: Resultados e 
Perspectivas”, na Bahia, em setembro de 2014 (RIBEIRO, 2014). 
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Considerando que as PPPs são projetos de longo prazo, o risco de 
inadimplência do ente público para o parceiro privado é substancial. 
Na hipótese do inadimplemento ocorrer durante a fase de operação, 
por exemplo, a SPE já terá desembolsado valores expressivos com 
as obras, com o custeio operacional e com as obrigações financeiras 
relativas aos endividamentos contratados.

Em virtude do previsto na LRF, os pagamentos das contrapres-
tações e, eventualmente, das garantias ofertadas aos parceiros pri-
vados deverão ser controlados pelas autoridades fazendárias. Por 
consequência, há restrição quanto aos recursos orçamentários pas-
síveis de serem dispostos para honrar os projetos de PPPs. Devido às 
referidas restrições e à maior capacidade de geração de receita por 
parte dos estados e grandes municípios, entende-se que esses têm 
mais potencial de execução de projetos de PPPs.

O artigo 167 da Constituição veda a vinculação de receitas resul-
tantes de impostos a órgãos, fundos ou despesas, entretanto autoriza 
a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se refe-
rem os artigos 158 e 159 aos estados e municipios. Diante disso, há 
o entendimento de algumas procuradorias estaduais, como na Bahia, 
de que a arrecadação do FPE, assim como a do FPM, seria passível 
de servir como lastro para o provimento de garantias aos parceiros 
privados, pois o produto da arrecadação não tem natureza tributária. 

Assim, visando uma maior segurança jurídica para os parceiros 
privados, é possível afirmar que os recursos que não tenham origem 
tributária e que não se constituam em fontes de endividamento para 
o setor público podem ser dados em garantia nos projetos de PPPs, 
como, por exemplo: (i) royalties ou similares (advindos da exploração 
de petróleo, dos recursos de mitigação de impacto da construção de 
usinas de energia ou de outros grandes investimentos com impac-
to sobre a economia e o meio ambiente); (ii) direitos de uso de bens
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públicos (outorgas de concessões, rendas de cessões de uso onero-
sas, rendas de permissão de uso); e (iii) direitos de passagem (pa-
gos por concessionárias de serviços públicos de infraestrutura, tais 
como direitos de passagem de fibras óticas, direitos de uso de malha 
rodoviária/ferroviária/fluvial, ou cessão de direitos de exploração de 
rios e barragens), entre outros.

Nesse sentido, identificamos que as garantias públicas estarão aptas 
a promover a qualificação do projeto se os seguintes pressupostos forem 
observados: (i) os ativos ofertados possuem liquidez e foram avaliados 
de modo correto; (ii) a modalidade utilizada permitirá o acesso célere 
e imediato aos ativos em caso de inadimplência comprovada; e (iii) os 
ativos são suficientes para manter a remuneração do parceiro privado 
enquanto durar uma eventual inadimplência do parceiro público. 

Desse modo, se as garantias forem adequadamente estruturadas, 
contribuirão de forma relevante para o aumento da consolidação do 
modelo contratual de PPPs, pois representarão um benefício rele-
vante ao parceiro privado.

Diagnósticos das PPPs como uma classe de ativo
O impacto das finanças públicas no investimento em PPPs

A baixa disponibilidade de recursos para o provimento de garantias 
assim como o baixo nível de investimento em infraestrutura ocor-
rem também no âmbito regional, conforme pode ser observado na 
Tabela 1 a seguir, que apresenta a contabilidade fiscal dos estados 
brasileiros no ano de 2013. Registrou-se que a média do investi-
mento agregado como percentual da despesa corrente para todos os 
estados foi em torno de 8%.
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Tabela 1

Resumo do resultado fiscal dos estados brasileiros no ano  
de 2013 (em R$ milhões)  

Estados Meta 
resultado 
primário 
LDO (A)

Resultado 
primário 

apurado (B)

Hiato da 
meta  

(C=B-A)

Despesas 
totais – 

correntes e 
capital (D)

Investimento 
desempe-

nhado acu-
mulado (E) 

Razão  
investimen-
to/despesas 

(E/D)

AC (259,01) (412,80) (153,79) 5.718,29 890,06 15,57%

AL 503,84 310,17 (193,67) 8.640,02 837,33 9,69%

AM (267,38) (659,16) (391,78) 15.206,96 2.406,38 15,82%

AP (87,49) (116,76) (29,27) 5.201,09 504,10 9,69%

BA (1.688,31) 300,87 1.989,18 38.695,65 2.037,26 5,26%

CE 313,46 637,83 324,37 7.780,90 2.239,12 28,78%

DF (508,06) 1.189,48 1.697,55 21.650,19 2.180,61 10,07%

ES 293,24 (316,51) (609,75) 13.878,73 1.414,94 10,20%

GO 110,00 215,95 105,95 26.826,06 1.552,63 5,79%

MA (315,22) (308,28) 6,94 15.928,84 1.365,66 8,57%

MG 2.498,29 (86,16) (2.584,45) 73.135,13 1.155,75 1,58%

MS 440,71 65,82 (374,89) 12.332,61 1.042,29 8,45%

MT (1.214,42) (658,28) 556,14 13.992,81 1.783,38 12,74%

PA 88,32 513,57 425,25 18.257,06 1.194,41 6,54%

PB 150,06 (77,75) (227,81) 10.065,68 857,16 8,52%

PE 278,57 (1.094,90) (1.373,47) 29.559,06 2.856,88 9,66%

PI 350,00 (424,89) (774,89) 8.045,27 1.051,09 13,06%

PR 1.136,62 2.294,32 1.157,70 36.093,77 1.007,82 2,79%

RJ 4.201,07 4.704,25 503,18 82.119,93 6.678,19 8,13%

RN 0,00 119,66 119,66 11.376,73 246,34 2,17%

(Continua)
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Estados Meta 
resultado 
primário 
LDO (A)

Resultado 
primário 

apurado (B)

Hiato da 
meta  

(C=B-A)

Despesas 
totais – 

correntes e 
capital (D)

Investimento 
desempe-

nhado acu-
mulado (E) 

Razão  
investimen-
to/despesas 

(E/D)

RO 159,00 (382,06) (541,07) 7.608,72 395,42 5,20%

RR 16,72 (1.034,62) (1.051,34) 4.665,52 276,03 5,92%

RS 1.653,48 623,85 (1.029,63) 41.115,48 958,42 2,33%

SC 1.522,82 295,56 (1.227,27) 21.804,84 1.033,66 4,74%

SE 17,39 95,30 77,91 7.843,31 218,76 2,79%

SP 3.495,00 4.402,52 907,52 182.766,92 9.129,60 5,00%

TO (550,11) (51,86) 498,25 7.399,85 556,22 7,52%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados obtidos no Sistema de Coleta de 
Dados Contábeis dos Entes da Federação (SISTN).

Apesar da elevação da carga tributária brasileira, que saiu do pa-
tamar de 25% do PIB, em 1995, para o valor atual próximo a 35%, 
a taxa de investimento em infraestrutura como percentual do PIB 
decresceu de 3,5% a 2% no referido período, o que é refletido no 
baixo percentual investido em infraestrutura no âmbito regional, 
como demonstrado na Tabela 1. 

Nesse sentido, o Gráfico 1 a seguir, apresenta a posição relativa 
do Brasil em comparação a alguns países, utilizando-se o PIB per 
capita como medida do bem-estar da população e o percentual da 
carga tributária13 com base no PIB, para corroborar a referida per-

13  Castelar (2013) aborda que apenas 30% do aumento da carga tributária de 25% 
para 35%, entre 1994 e 2012, seria suficiente para manter o nível de investi-
mento em 22%, contra os 17,5% atuais. Apesar da elevação da carga tributária, 
segundo Giambiagi (2014), o governo brasileiro ainda conta com restrição orça-
mentária e baixa taxa de poupança interna.

(Continuação)
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cepção. Segundo Afonso (2013), o Brasil, diferentemente de outros 
países emergentes, não precisa aumentar sua arrecadação para o 
equacionamento das demandas sociais. Desde as renegociações das 
dívidas dos estados com a União, na década de 1990, o Governo 
Federal retomou o processo de controle da arrecadação fiscal, o que 
é corroborado pela queda da arrecadação agregada dos governos 
estaduais – representavam 27,64% do total arrecadado, em 2000, e 
passaram a representar 25,48%, em 2012. 

Gráfico 1
Carga tributária (em % do PIB) e PIB per capita (em US$) – 2014

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados obtidos no site da Heritage  
Foundation (2015). 

Potencialmente, a maior parte dos projetos de PPP se desenvol-
veria nas esferas de governo estadual e municipal, em projetos de 
atendimento às populações locais, como escolas, hospitais, ilumina-
ção pública e tratamento de resíduos, cujos valores de investimento 
são relativamente baixos, normalmente abaixo de R$ 300 milhões.
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A experiência internacional fundamentada nos merca-
dos de capitais
O amplo desenvolvimento das PPPs em países como Austrália, 
Canadá e, mais recentemente, Alemanha foi possível, entre outros 
motivos, pela independência fiscal das entidades subnacionais que 
contam, inclusive, com a possibilidade de emissão de dívida mobi-
liária nos mercados de capitais, passando a dispor desse relevante 
canal de financiamento a projetos de infraestrutura. Na Alemanha, 
por exemplo, os 16 estados da federação dispõem de dívida pública 
mobiliária negociada no mercado de capitais, sendo interessante ob-
servar que o spread de risco desses títulos varia consideravelmente, 
tendo como base o título da República. Para referenciar, Schulz e 
Wolf (2008) avaliaram que, em uma amostragem de bônus emiti-
dos pelos estados alemães entre 1992 e 2007 com prazos de ven-
cimento entre quatro e sete anos, o spread médio do estado com 
melhor gerenciamento orçamentário foi de aproximadamente 8%. 
No extremo oposto, o estado com pior desempenho fiscal obteve 
spread médio de 28%. 

Ainda sob a ótica do mercado de capitais, os autores identifica-
ram a existência de seis FIPs internacionais com foco específico em 
projetos de PPPs, com atuação concentrada na Europa e capital total 
disponível para investimento de cerca de US$ 2,5 bilhões. Como já 
mencionado, foram captados cerca US$ 3,6 bilhões por meio de oito 
fundos específicos para infraestrutura no Brasil, sem perspectiva de 
investimento em PPPs. Da lista apresentada no Apêndice A, não há 
registro de fundos de investimento com participação acionária nos 
projetos de PPPs.

Em contrapartida, ainda conforme dados do Apêndice A, obser-
va-se um número expressivo de empresas do setor de construção 
como participantes recorrentes nas SPEs que têm como objetivo a 
construção, operação e manutenção dos ativos dos projetos de PPP. 



278 Revista do BNDES 44, dezembro 2015

Além disso, verifica-se que tais empresas são responsáveis pela ob-
tenção de financiamento integral do projeto, tendo a obrigação de 
transferir os ativos à administração pública ao fim do contrato. 

A tônica do risco de sobrecusto

Um dos fatores que afastam a participação de FIPs nos projetos 
de PPP é a materialidade do risco de sobrecusto14 nos projetos de 
infraestrutura no Brasil. A avaliação empírica do risco de sobre-
custo ainda é incipiente no país, com poucas avaliações quantita-
tivas. No exterior, pioneiramente, Flyvbjerg, Holm, e Buhl (2003) 
realizaram um estudo sobre o risco de sobrecusto em 258 projetos 
de infraestrutura de transportes na Europa. Posteriormente, Can-
tarelli e outros (2012) e Makovsek (2013) realizaram estudos com 
dois subgrupos de projetos de infraestrutura de transportes. O pri-
meiro incluía projetos realizados com recursos provenientes dos 
orçamentos públicos, enquanto o segundo considerava projetos 
realizados sob o escopo de project finance, em que os sócios das 
SPEs não recebiam nenhum tipo de recurso durante a realização 
das obras e ainda eram integralmente responsáveis pela estrutu-
ração do financiamento, utilizando project bonds na maior parte 
dos casos.  

Nesses estudos foi constatado que o risco de sobrecusto no es-
copo de project finance15 é menor do que o observado em projetos 

14 O risco de sobrecusto é obtido a partir da razão da diferença entre o custo efetivo 
do projeto após o término de execução das obras e a expectativa de custo do pro-
jeto anterior à execução  (normalmente calculado durante as fases de elaboração 
do projeto básico ou executivo), e a expectativa do valor do custo do projeto. 

15 Blanc-Brude (2013) e Gatti (2013) argumentam que o risco de sobrecusto, 
quando os projetos são baseados no formato de project finance, é repassado ao 
consórcio responsável pela construção, que via de regra adquire seguros para 
mitigar esse tipo de risco.
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que utilizaram recursos públicos para o pagamento aos executores 
durante o período de construção. Os referidos autores indicam que 
o risco de sobrecusto é sistematicamente superior em projetos con-
tratados pela esfera pública. Ou seja, a transferência do risco de so-
brecusto para o parceiro privado é altamente recomendável, sendo 
essa uma das vantagens das PPPs.

O sobrecusto na fase de construção está diretamente relacionado 
ao risco moral,16 resultante da composição acionária das SPEs. Por 
exemplo, caso haja participação acionária significativa de empresas 
de construção nas SPEs, não existirão incentivos para mitigação e 
controle do risco de sobrecusto. 

No caso brasileiro, na maioria dos contratos de PPPs o risco 
de sobrecusto ainda não é repassado explicitamente aos parceiros 
privados,17 mesmo quando as empresas mais preparadas, capazes de 
realizar obras com baixo custo e elevada qualidade, são integrantes 
das SPEs responsáveis pela execução dos projetos. O reduzido in-
centivo para o controle de risco de sobrecusto é decorrente da exis-
tência, nos contratos, de cláusulas compensatórias que permitem o 
reequilíbrio econômico-financeiro.

Diante das dificuldades do tratamento do risco moral na con-
tratação de projetos de infraestrutura, especialmente em relação 
ao risco de sobrecusto durante a etapa de construção, o tesouro do 
Reino Unido recomenda a transferência integral do risco de cons-

16 O risco moral está relacionado à assimetria de informações em transações, na 
qual uma das partes envolvidas detém mais informações que as demais. Nos 
casos de projetos de infraestrutura, Jahrem e Ashe (1990) e Williams, Milles e 
Moore (1999) avaliaram que há correlação entre o preço com deságio, apresen-
tado em processos licitatórios, e o sobrecusto ao final da execução das obras.

17 Blanc-Brude (2013) preocupa-se com a formatação inadequada dos contratos de 
concessões e de PPPs que elevam os custos dos projetos públicos, por sua vez 
arcados pelos contribuintes. 
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trução aos parceiros privados, em especial no formato de projetos 
de PPPs. 

Ainda não há uma amostra significativa de projetos concluí-
dos para realizar uma análise quantitativa sobre o risco de sobre-
custo no âmbito das PPPs no Brasil. Entretanto, considerando a 
dominância de participação de grupos de construção nas SPEs e 
a ausência de investidores institucionais, pode-se inferir que, pre-
ponderantemente, o risco de sobrecusto ainda está sob a responsa-
bilidade do ente público. 

Duffield (2008) realizou uma comparação da frequência de so-
brecustos em 25 projetos de PPPs e 42 projetos contratados por 
entidades governamentais sob a égide da concorrência pública 
convencional,18 na Austrália. A Tabela 2 resume os resultados obti-
dos, que demonstram que o risco de sobrecusto em projetos de PPPs 
é menor do que aquele observado no caso comparável, com signi-
ficância estatística representativa. Na pesquisa realizada, os proje-
tos de PPPs foram totalmente desenvolvidos sob a lógica de project 
finance, na qual: os sócios das SPEs são integralmente responsáveis 
pela constituição da estrutura de capital do projeto; o financiamen-
to é provido pelo mercado, na maior parte dos casos na forma de 
project bonds; e a garantia fundamental é o fluxo de caixa do pró-
prio projeto, obtido a partir das receitas oriundas dos pagamentos 
das unidades de governo contratantes.

18 Entende-se como concorrência pública convencional o processo de licitação em 
que projetos são contratados pelo governo para execução de obras. As empresas 
contratadas, normalmente, recebem os pagamentos do ente público até a con-
clusão da etapa de construção, porém a responsabilidade pela operação do ativo 
caberá a uma entidade pública. No Brasil, a Lei 8.666/1993 regulamenta essa 
forma de contratação.
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Tabela 2
Comparação do sobrecusto apresentado em projetos realizados 
por meio de PPPs e contratação direta, na Austrália

Projetos Fase: preparação  
de orçamento

Fase: efetiva contratação

PPPs 7,8% 4,3%

Projetos convencionais 19,7% 18,0%

Diferença 11,9% 13,7%

Fonte: Duffield (2008).

Pela lógica, as conclusões do referido estudo poderiam se aplicar 
no caso brasileiro. Entretanto, não há informações disponíveis su-
ficientes para análise do sobrecusto dos projetos de PPPs no Brasil. 
A introdução desse tipo de controle é altamente recomendável para 
verificação do denominado value for money19 dos projetos de PPPs. 

A repartição dos riscos de projetos de infraestrutura entre entes 
públicos e parceiros privados é provavelmente o elemento mais im-
portante dos editais de licitação. De acordo com Nóbrega (2010), 
idealmente, na matriz de riscos de um projeto, cada um dos riscos 
identificados deveria ser assumido pelo agente mais capaz de in-
fluenciar o correspondente fator de risco, para maximização dos 
ganhos econômicos dos projetos. 

No Brasil, alguns contratos de PPPs podem resultar de um estudo 
preliminar desenvolvido por parceiros privados, por meio do Proce-
dimento de Manifestação de Interesse (PMI).20 Caso as equipes téc-
nicas dos entes públicos não estejam bem preparadas para avaliação 
dos riscos dos projetos, criando um cenário de elevada assimetria de 

19 Value for money: “o valor presente dos pagamentos realizados pelo governo ao setor 
privado durante a vida do projeto deve ser menor no caso de uma PPP quando com-
parado a uma construção e operação pelo setor público” – público” (PwC, 2005).

20 Por meio de um PMI, os parceiros privados podem propor aos entes públicos 
projetos de infraestrutura de interesse público. 
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informações, é possível que a alocação dos riscos nos contratos, em 
especial aos relacionados à etapa de construção, não seja a opção 
mais adequada. 

Muitas vezes há deficiência na formulação dos mecanismos de 
alinhamento de interesses entre o ente público e o parceiro privado. 
Uma das consequências é a relevante participação de grupos econô-
micos nas SPEs que têm empresas coligadas do segmento de cons-
trução, não gerando incentivos para a otimização do custo de capital 
expenditure (Capex), o que é agravado pela possibilidade de repactua-
ção de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Como conclu-
são, pode-se inferir que a rentabilidade para esses grupos econômicos 
advém das elevadas margens de contribuição existentes na fase de 
construção. Essa análise pode explicar o interesse de grupos econô-
micos fortemente atuantes no segmento de construção em participar 
como sócios nas SPEs em inúmeras PPPs no Brasil. 

Resumo do caso brasileiro 

A reduzida participação de FIPs em PPPs é consequência de di-
versos fatores, entre os quais: (i) a incapacidade de gestão e origi-
nação de um relevante número de projetos por parte das unidades 
administrativas de estados e municípios; e (ii) a explícita fragilidade 
fiscal e orçamentária dessas unidades, que apresentam dificuldades 
para gerar garantias aceitáveis. 

Os dois fatores destacados estão intimamente relacionados. A 
maior parcela da arrecadação de impostos e contribuições está con-
centrada na União, que redistribui parte dos recursos por meio do 
FPM e do FPE. A União determina também os termos de renegocia-
ção das dívidas dos estados e define a liberação para contratação de 
financiamentos e concessão de garantias. Ou seja, as unidades sub-
nacionais detêm pouca autonomia fiscal e financeira para o desen-
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volvimento de projetos de infraestrutura de uma forma mais ampla 
e para a utilização de mecanismos de financiamento por meio do 
mercado de capitais.

Para a promoção do investimento de longo prazo, é fundamental 
haver um ambiente de negócios com arcabouço regulatório estável, 
nos quais fornecedores, empresas, clientes, empregados e gover-
no possam planejar racionalmente as decisões. O ambiente para as 
PPPs no Brasil permanece num estágio ainda embrionário e de la-
tente fragilidade com respeito a esses aspectos, o que se reflete no 
número limitado de projetos e em um desinteresse em larga escala 
por parte de investidores de longo prazo, em especial de investido-
res institucionais por meio de FIPs. 

Alternativas para atração de investidores 
institucionais para as PPPs

O desenvolvimento de ações com objetivo de atrair capitais privados 
para intensificar os investimentos em infraestrutura vem ocorrendo 
no Brasil desde o processo de estabilização da economia, iniciado 
nos anos 1990. Objetiva-se fundamentalmente que os recursos pri-
vados passem a integrar um montante significativo para o desenvol-
vimento da infraestrutura. A mudança mais recente e impactante 
nesse aspecto refere-se à Lei 12.431, de 24 de junho de 2011, que ins-
tituiu as debêntures de infraestrutura, passíveis de utilização para 
financiamento de projetos de infraestrutura (inclusive PPPs), o que 
está em linha com as práticas apresentadas no tópico anterior. Des-
taca-se que o artigo 3º da referida lei prevê a constituição de fundos 
de investimento específicos para esse tipo de instrumento financei-
ro. Entretanto, especificamente com respeito às PPPs, o número de 
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projetos em fase de operação está muito aquém do potencial do país, 
devido às dificuldades descritas anteriormente. 

No Brasil, diversas condições necessárias para o funcionamento 
das PPPs estão ausentes. As principais serão apresentadas a seguir, 
acompanhadas de propostas que poderiam melhorar o ambiente de 
negócios, visando à atração de capitais privados.

A estabilidade de um arcabouço regulatório e de regramento do 
mercado, no que diz respeito a ampla concorrência, autonomia para 
determinação de preços e irrestrita circulação de informações, é 
condição imprescindível para a atração de investidores institucio-
nais, o que é fundamental para o desenvolvimento econômico e so-
cial dos países. 

O ponto nevrálgico com respeito aos riscos relativos aos projetos 
de infraestrutura, no âmbito das PPPs, reside nas garantias que de-
vem ser fornecidas pelos governos, especialmente os subnacionais, 
aos sócios das SPEs. Conforme já comentado, pode se verificar no 
Apêndice A que há uma miríade de instrumentos utilizados para 
mitigar o risco de crédito do setor público.

Levando-se em conta o status quo da concentração da arreca-
dação fiscal pela União, conforme mencionado anteriormente, 
num cenário ideal, porém longínquo da atual situação das finanças 
públicas no Brasil, os estados poderiam avaliar a possibilidade de 
emissão de dívida pública mobiliária, dando início ao processo do 
que é usualmente feito internacionalmente, conforme apresentado 
anteriormente. O monitoramento e a fiscalização dos agentes de 
mercado sobre as contas públicas estaduais seriam os mecanismos 
de aferição do risco de crédito dessas unidades subnacionais. A 
utilização de emissão de dívida mobiliária não teria a finalidade 
imediata de obtenção de caixa para o provisionamento de garan-
tias, porém uma vez atingido um estágio avançado no mercado de 
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dívida pública mobiliária, isso significaria uma oportunidade para a 
redução da provisão de garantias para os parceiros privados, como 
ocorre internacionalmente. 

No tocante aos limites para provimento de garantias, recentes 
esforços têm sido feitos pelo Governo Federal na tentativa de equa-
cionar a escassez de garantias para os projetos de infraestrutura no 
Brasil. Entre esses, o mais recente e destacado foi a constituição, 
em 2013, da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e 
Garantias S.A. (ABGF), controlada pela União. O objetivo funda-
mental da ABGF é a concessão de seguros para riscos não gerenciá-
veis e riscos de crédito dos projetos de infraestrutura, especialmente 
aqueles constantes do PIL, compreendendo ainda projetos de PPPs 
nas esferas estaduais, não sendo permitida a realização de opera-
ções com os municípios. 

Para cobertura dos riscos dos projetos, a ABGF utilizará como 
lastro o Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE)21 e o FGP, que 
contarão com aportes da União até o limite máximo de R$ 11 bilhões 
e R$ 6 bilhões, respectivamente. Em termos práticos, as operações 
de seguros a serem ofertadas pela ABGF encontram-se em fase de 
estruturação e com enfoque, no presente momento, no provimento 
de garantias para a concessão da rodovia BR-050, cujo processo de 
licitação ocorreu em setembro de 2013. 

Diante da inoperância dos fundos garantidores, a criação da 
ABGF foi um avanço na tentativa de equacionamento da escassez 
de garantias dos estados. Ainda assim, dois desafios continuam a 
permear a referida seguradora oficial, quais sejam, o atendimento 
ao cronograma dos projetos de PPPs e a necessidade de emissão 
de contragarantias que demandam autorização das autoridades fa-

21  A ABGF será a administradora e gestora do FGIE e de todos os demais fundos 
garantidores da União como o FGP e o Fundo de Garantia a Exportação (FGE). 
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zendárias, considerando os limites de contratação de operação de 
crédito e seguros.

Para efeito de comparação, nos Estados Unidos, que contam com 
um mercado de capitais robusto e líquido, o mercado de project 
bonds, apesar de relevante, ainda não é tão desenvolvido quanto 
os mercados de ações, dívidas corporativas e hipotecas. Segundo 
Ryan (2012), avalia-se que um programa de garantia de crédito do 
governo federal americano para financiar projetos de infraestrutura 
ajudaria na geração de confiança para o fortalecimento do mercado 
de project bonds naquele país. 

Recentemente, houve uma retração no investimento no mercado 
de project bonds americano, em decorrência da crise no mercado de 
crédito de hipotecas em 2008. Tal crise afetou de modo expressivo 
as companhias seguradoras conhecidas como monolines,22 que de-
tinham em seus ativos uma relevante posição de créditos “podres” 
oriundos do mercado de hipotecas. As monolines ainda não retoma-
ram o nível de operações observado antes da crise.

No Brasil, a disponibilidade de recursos orçamentários não one-
rosos, como aqueles previstos no PAC, e a ampliação de recursos 
para financiamento de projetos de infraestrutura por meio de ban-
cos públicos não se constituíram como condições suficientes para 
o aumento do número de projetos de infraestrutura com o meca-
nismo das PPPs. 

Adicionalmente, outro fator de dificuldade já apontado é a predo-
minância da participação de empresas do segmento de construção 
civil, sócias nas SPEs e que operam os projetos de PPPs. Tais em-

22 As monolines são companhias de seguro de crédito que operam estritamente no 
segmento de seguros para unidades subnacionais nos Estados Unidos. Apresen-
tam enfoque na venda de seguros de crédito para projetos de infraestrutura, o 
que reduz o risco de crédito e, por conseguinte, o custo financeiro dos bônus 
emitidos para o financiamento de projetos.
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presas contam com outros canais de maximização de retornos, não 
exclusivamente o da posição societária.  

Nesse sentido, uma alternativa para fortalecer o papel das PPPs 
no Brasil, mitigando os problemas já dissecados nos tópicos anterio-
res, seria a utilização de empresas públicas que contem com expe-
riência na mensuração e apreçamento de risco de crédito e demais 
riscos típicos de projetos.

Resumidamente, em um primeiro exemplo, os entes subnacionais 
poderiam efetuar pagamento de prêmio para aquisição do seguro de 
crédito de seus projetos de PPPs, objetivando a cobertura de paga-
mento das contraprestações dos projetos, utilizando-se como lastro, 
por exemplo, os recursos não onerosos do PAC ou outros recursos. 
Em um segundo exemplo, as SPEs poderiam emitir project bonds 
segurados de forma similar, o que reduziria o risco de crédito dos 
potenciais investidores.

Tais medidas incentivariam a participação de investidores ins-
titucionais no capital das SPEs e a emissão de project bonds. 
Considerando que atualmente uma parcela relevante dos recursos 
utilizados nos financiamentos são egressos de bancos públicos, tais 
providências liberariam a utilização desses recursos para outros fins 
prioritários. Vale ressaltar que os seguros de crédito eventualmente 
contratados pelos estados não teriam impacto imediato no cômputo 
de seus endividamentos, entretanto deveriam ser explicitados nos 
relatórios financeiros oficiais. 

A longo prazo é imprescindível o advento de um mercado segu-
rador privado, substituindo o papel temporário das agências garan-
tidoras de governo, de forma que as seguradoras privadas possam 
dirimir, desde o início dos processos licitatórios, todos os riscos 
inerentes aos projetos, inclusive aqueles relacionados aos riscos de 
crédito dos estados e das SPEs emissoras de project bonds.
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Conforme mencionado anteriormente, as PPPs do Apêndice A ti-
veram suas garantias negociadas caso a caso e não há expectativa de 
que, no curto prazo, algum padrão venha a prevalecer. Essa falta de 
padronização dificulta a participação de investidores institucionais 
no mercado de PPPs, pois esses teriam que arcar com elevados cus-
tos de transação para a definição de garantias dos diversos projetos 
de sua carteira de ativos. 

Uma vez que não cabe aos investidores institucionais ter estru-
tura para esse tipo de avaliação, especialmente devido a diversas 
alternativas de investimento, a contratação de FIPs poderia ser uma 
opção viável, entretanto os gestores contratados devem estar tecni-
camente preparados para avaliar as especificidades das garantias e 
atuar convencionalmente para o cumprimento de seu dever fiduciá-
rio perante os quotistas dos fundos.

Outro elemento importantíssimo que restringe a quantidade de 
projetos de PPPs bem formatados no Brasil, conforme mencionado 
anteriormente, é a carência de equipes técnicas nas esferas de gover-
no para desenvolvimento de tais projetos, no que tange a avaliação 
das seguintes questões: (i) prioridade de atendimento à população; 
(ii) estrutura de capital para suportar os investimentos necessários; 
(iii) regras de pagamentos; (iv) condições de equilíbrio econômico- 
financeiro; (v) termos de garantias para as contrapartes; entre outros.

Decorridos dez anos da edição da Lei das PPPs, cabe ressaltar 
que alguns estados têm concentrado esforços para a formação de 
equipes especializadas na gestão de programas de PPPs. Os estados 
de Minas Gerais, São Paulo e Bahia vêm se destacando nesse pro-
cesso com a implementação de programas institucionais, utilizando 
as equipes de secretarias de fazenda e desenvolvimento econômico, 
tribunais de contas e procuradorias. O caso mais usual é a criação 
de secretarias estaduais especializadas em PPPs, além da constitui-
ção de algumas companhias garantidoras de crédito.
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Referente ao aspecto da capacitação para preparação dos edi-
tais de licitação, seria recomendável que as equipes técnicas ti-
vessem capacitação aprofundada para avaliar a performance 
econômico-financeira do projeto, em especial os valores de investi-
mento em Capex. Recomenda-se que todo o risco de sobrecusto na 
construção seja integralmente arcado pelo consórcio vencedor da 
licitação, sem prerrogativa de transferência desse risco para o setor 
público por meio de cláusulas de equilíbrio econômico e financei-
ro. A assunção desse risco pela SPE implicaria na necessidade de 
otimização dos investimentos em Capex, aumentando o potencial 
de rentabilidade, o que poderia atrair investidores institucionais, 
diretamente ou via FIPs,23 para aquisição de participações societá-
rias em SPEs. Os investidores institucionais poderiam diversificar 
os riscos idiossincráticos dos projetos investindo em diversas PPPs. 

Uma vantagem clara da presença societária de investidores insti-
tucionais nas SPEs é a mitigação da possibilidade de transferência 
da lucratividade do projeto para acionistas conflitados que buscam 
auferir retornos por meio de contratos com empresas coligadas, 
como no caso dos grupos de construção civil. 

Resumidamente, a presença de investidores institucionais no 
mercado de PPPs traria avanços significativos na melhoria da in-
fraestrutura no país. Para tanto, é imprescindível equacionar os 
principais entraves para o pleno desenvolvimento das PPPs. Nesse 
sentido, seria fundamental: (i) estabelecer mecanismos eficientes de 
garantias do setor público aos sócios participantes do capital das 
SPEs; (ii) operacionalizar uma entidade oficial para o provimento 

23 Para possibilitar a participação de FIPs nas SPEs, o edital de licitação deveria 
permitir a possibilidade de mecanismo de alienação das ações, para viabilizar 
alternativas de saída em mercado secundário para os fundos. Estes, por sua vez, 
deveriam ter prazo de duração um pouco mais extenso para permitir conclusão 
das obras dos projetos investidos e o início do recebimento do fluxo de recebíveis. 
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dos seguros aos estados e investidores; e (iii) capacitar as equipes 
técnicas dos entes públicos para criação de um robusto pipeline de 
projetos nos diversos estados brasileiros. 

Conclusão

A contratação de projetos por meio de PPPs é interessante para os 
governos subnacionais, em especial no caso dos estados e grandes 
municípios, como forma de investirem em projetos de infraestrutu-
ra de atendimento às populações locais. A experiência internacio-
nal comprova que tanto a quantidade e a diversificação de projetos 
como a participação de investidores de várias categorias, incluindo 
os institucionais, são possíveis a partir da constituição de um arca-
bouço econômico, jurídico e administrativo que garanta um ambien-
te de negócios propício para que as PPPs se constituam efetivamente 
como uma classe de ativos. 

O atual quadro do investimento consolidado em infraestrutura 
no Brasil e a qualidade insuficiente dos serviços públicos, especial-
mente nas áreas de saúde e educação, são motivadores mais do que 
suficientes para que as condições restritivas que levam à escassez 
dos projetos de PPPs venham a ser equacionadas. A participação 
de investidores institucionais, especialmente por meio de FIPs, na 
capitalização dos projetos promoveria melhorias na execução e ope-
ração desses, além da redução da utilização de recursos públicos.

Finalmente, é fundamental a efetivação operacional de agência ga-
rantidora de crédito, com institucionalização do uso da base de conhe-
cimento existente nas empresas públicas, que seja capaz de apreçar o 
risco de crédito dos entes subnacionais para contornar a escassez das 
garantias. É imprescindível também a continuidade do processo de 
formação e qualificação das equipes técnicas dos estados e municí-
pios para institucionalização da utilização das PPPs no Brasil.
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Apêndice A

Projetos de PPPs em operação no Brasil

Ente público São Paulo (estado)

Setor/área Saneamento

PPP contratada PPP Sistema Produtor do Alto Tietê 

Descrição do projeto

Prestação de serviços de manutenção de barragens, inspeção e manutenção de 

túneis e canais, manutenção civil e eletromecânica em unidades integrantes 

do sistema, tratamento e disposição final do lodo gerado na produção de água 

tratada, serviços auxiliares relacionados a adução e entrega, ampliação da 

capacidade da Estação de Tratamento de Água de Taiaçupeba, construção das 

adutoras e de outras utilidades do Sistema Produtor do Alto Tietê.

Operador SPE (concessionária) CAB – Sistema Produtor Alto Tietê S.A.

Acionistas Galvão Engenharia S.A. e Companhia Águas do Brasil – CAB Ambiental

Prazo (anos) 15

Garantia do público ao privado  
Vinculação de recebíveis – garantia por meio de vinculação de direitos de créditos 

tarifários da Sabesp, representados pelas contas de água e esgoto. 

PPP contratada Sistema Produtor São Lourenço – Alto Juquiá

Descrição do projeto

Prestação dos serviços de manutenção, conservação, vigilância e segurança pa-

trimonial das unidades e sistemas integrantes do Sistema Produtor São Lourenço 

(implantação e manutenção do sistema produtor de água gerando 4,7 m³/s para 

acréscimo no abastecimento da região metropolitana de São Paulo – RMSP. 

Operador SPE (concessionária) Sistema Produtor São Lourenço S.A.

Acionistas Construtora Andrade Gutierrez S.A. e Construtora Camargo Corrêa

Prazo (anos) 25

Garantia do público ao privado  
Vinculação de recebíveis – garantia por meio de vinculação de direitos de créditos 

tarifários da Sabesp, representados pelas contas de água e esgoto. 

(Continua)
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Ente público São Paulo (estado)

Setor/área Saúde

PPP contratada PPP da Fundação para o Remédio Popular

Descrição do projeto

Operação e manutenção, com fornecimento de bens e realização de obras para 

adequação da infraestrutura existente, da Indústria Farmacêutivca de Américo 

Brasiliense (Ifab), de titularidade da Fundação para o Remédio Popular "Chopin 

Tavares de Lima” (Furp).

Operador SPE (concessionária) Concessionária Paulista de Medicamentos S.A. (CPM)

Acionista EMS S.A.

Prazo (anos) 15

Garantia do público ao privado  

Penhor das cotas do fundo de investimento renda fixa longo prazo "BB CPP Projetos", 

administrado pela BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A. (BB DTVM), em valor correspondente a cinco contraprestações 

mensais.

PPP contratada
Hospitais estaduais de Sorocaba e São José dos Campos e hospital 

Centro de Referência da Saúde da Mulher 

Descrição do projeto
Construção, fornecimento de equipamentos, manutenção e gestão dos serviços não 

assistenciais em três complexos hospitalares com 646 novos leitos hospitalares.

Operador SPE (concessionária) Inova Saúde São Paulo SPE S.A. e Inova Saúde Sorocaba SPE S.A.

Acionista Construcap-CCPS Engenharia e Comércio S.A.

Prazo (anos) 20

Garantia do público ao privado  

Penhor das cotas do fundo de investimento renda fixa longo prazo "BB CPP 

Projetos", administrado pela BB DTVM, em valor correspondente a cinco 

contraprestações mensais.

Setor/área Transporte

PPP contratada Metrô de São Paulo – Linha 4 Amarela

Descrição do projeto

Exploração dos serviços de transporte de passageiros da Linha 4 – Amarela do metrô 

de São Paulo, da estação Luz até Taboão da Serra (fornecimento de material rodante 

e equipamentos para sistemas e estações, operação e manutenção de nova linha 

interligando Vila Sônia à estação Luz, com 12,8 km de extensão).

Operador SPE (concessionária) Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.

Acionistas
Benito Roggio Transportes S/A, CCR S.A., Montgomery Participações S.A. e Ratp 

Developpement S.A.

(Continuação)

(Continua)
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Ente público São Paulo (estado)

Setor/área Transporte

PPP contratada Metrô de São Paulo – Linha 4 Amarela

Prazo (anos) 32

Garantia do público ao privado  

Garantia pela empresa estatal Companhia Paulista de Parcerias (CPP) até o limite 

total de R$ 60 milhões, mediante penhor sobre títulos da dívida pública federal e/

ou sobre quotas de fundo de investimento lastreado em títulos da dívida pública 

federal no valor total de R$ 210 milhões.

PPP contratada Frota da Linha 8 – Diamante

Descrição do projeto

Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, revisão geral e moder-

nização da frota da Linha 8 – Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropoli-

tanos (CPTM), dentro de padrões pré-definidos de confiabilidade, disponibilidade 

e tempo de reparo, com renovação total da frota (36 trens novos).

Operador SPE (concessionária) Ctrens – Companhia de Manutenção

Acionistas
CAF – Brasil Indústria e Comércio S.A., Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 

S.A. e Inversiones en Concesiones Ferroviarias S.A.

Prazo (anos) 20

Garantia do público ao privado  

Garantia real prestada pela CPTM até o valor máximo mensal de R$ 11.673 mil; 

cessão do fluxo financeiro CPTM (forma alternativa de pagamento); e fiança da 

Companhia Paulista de Parcerias (CPP) até o limite de R$ 58.365 mil.

PPP contratada Metrô de São Paulo – Linha 6 Laranja

Descrição do projeto

Prestação dos serviços públicos de transporte de passageiros da Linha 6 – Laranja 

de metrô de São Paulo, contemplando a implantação de obras civis e sistema, for-

necimento do material rodante, operação, conservação, manutenção e expansão 

(implantação e operação de 15,3 km, trecho Brasilândia-São Joaquim, 15 estações e 

23 trens, atendimento de 630 mil passageiros/dia).

Operador SPE (concessionária) Move São Paulo S.A.

Acionistas
Odebrecht Transport S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A., UTC Participações S.A. 

e Eco Realty – Fundo de Investimentos em Participações

Prazo (anos) 25
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Ente público São Paulo (estado)

Setor/área Transporte

PPP contratada Metrô de São Paulo – Linha 6 Laranja

Garantia do público ao privado  

Penhor das cotas do fundo de investimento de renda fixa longo prazo "BB CPP 

Projetos" administrado pela BB DTVM em valor correspondente a seis contrapres-

tações mensais.

Ente público Atibaia (SP)

Setor/área Saneamento

PPP contratada Esgotamento sanitário Atibaia

Descrição do projeto
Prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário no território urbano do 

município de Estânica de Atibaia.

Operador SPE (concessionária) CAB Atibaia S.A.

Acionista Companhia de Águas do Brasil (CAB)

Prazo (anos) 30

Garantia do público ao privado  

Conta-garantia aberta em instituição financeira indicada pelo município, com 

saldo mínimo equivalente a três vezes o valor médio das três últimas contrapres-

tações devidas.

Ente público Guaratinguetá (SP)

Setor/área Saneamento

PPP contratada Esgotamento sanitário Guaratinguetá

Descrição do projeto

Prestação de serviço público de operação e atividades de apoio, acompanhada das 

obras de complementação, adequação e modernização do sistema de esgotamen-

to sanitário do município de Guaratinguetá.

Operador SPE (concessionária) CAB Guaratinguetá S.A.

Acionista Companhia de Águas do Brasil – CAB Ambiental

Prazo (anos)
30

Garantia do público ao privado  Não disponível.

(Continuação)
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Ente público Rio Claro (SP)

Setor/área Saneamento

PPP contratada Esgotamento sanitário Rio Claro

Descrição do projeto
Prestação do serviço público de operação acompanhado das obras de complemen-

tação, adequação e modernização do sistema de esgoto do município de Rio Claro.

Operador SPE (concessionária) Foz de Rio Claro S.A.

Acionistas
Construtora Norberto Odebrecht S.A., Lumina Engenharia Ambiental, Odebrecht 

Investimentos em Infra-Estrutura Ltda.

Prazo (anos) 30

Garantia do público ao privado  
Vinculação de recebíveis – cessão de créditos tarifários devidos pelos usuários do 

sistema de esgoto.

Ente público Minas Gerais

Setor/área Arenas esportivas

PPP contratada Complexo do Mineirão

Descrição do projeto
Operação e manutenção, precedidas de obras de reforma, renovação e adequação 

do Complexo do Mineirão.

Operador SPE (concessionária) Minas Arena – Gestão de Instalações Esportivas S.A.

Acionistas
Construcap-CCPS Engenharia e Comércio S.A., Egesa Engenharia S.A. e HAP 

Engenharia Ltda.

Prazo (anos) 27

Garantia do público ao privado  

Penhor sobre direitos creditórios – penhor em primeiro grau em favor da concessio-

nária, em caráter irrevogável e irretratável, dos seguintes bens: i) direitos creditórios 

do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento (Findes), nos quais o Banco de Desenvol-

vimento de Minas Gerais (BDMG) é o agente financeiro; e ii) títulos da dívida pública 

federal, no valor de R$ 100 milhões.

(Continuação)
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Ente público Minas Gerais

Setor/área Segurança

PPP contratada Complexo Penal de Ribeirão das Neves (MG)

Descrição do projeto

Construção e gestão do complexo penal, formado por cinco unidades que somam 

3.040 vagas entre regime fechado e semiaberto. Todos os serviços de vigilância in-

terna, prestação de serviços assistenciais, manutenção de infraestrutura e demais 

aspectos da operação de infraestrutura são prestados pelo parceiro privado, en-

quanto a segurança externa e de muralhas, além da movimentação de internos, é 

desempenhada pelo poder concedente.

Operador SPE (concessionária) Gestores Prisionais Associados S/A – GPA

Acionistas

CCI Construções Ltda., Construtora Augusto Velloso S.A., Empresa Tejofran de 

Saneamento e Serviços Ltda., Instituto Nacional de Administração Prisional Ltda. 

(Inap) e N.F. Motta Construções e Comércio Ltda.

Prazo (anos) 27

Garantia do público ao privado  

Penhor de direitos creditórios oriundos de contratos de abertura de crédito, nos 

quais o BDMG é o agente financeiro; debêntures simples, da espécie quirografária, 

não conversíveis em ações, sem a emissão de cautelas e certificados; e títulos da 

dívida pública federal no valor de R$ 50 milhões.

Setor/área Tecnologia da Informação (TI)

PPP contratada PPP da Unidade de Atendimento Integrado (UAI)

Descrição do projeto

Implantação, gestão, operação e manutenção de UAIs, localizadas nos municípios 

mineiros de Betim, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlân-

dia e Varginha. Os serviços prestados na UAI e a manutenção da infraestrutura 

e demais aspectos da operação são de responsabilidade do parceiro privado, não 

envolvendo a delegação da edição de atos jurídicos com fundamento em poder de 

autoridade de natureza pública, nem de atribuição exclusiva do poder público.

Operador SPE (concessionária) Minas Cidadão Centrais de Atendimento S.A.

Acionistas

Alternativa Consultoria e Participações Ltda., B2BR – Business to Business Infor-

mática do Brasil S.A., Gelpar Empreendimentos e Participações Ltda. e Shopping 

do Cidadão Serviços e Informática Ltda.
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Ente público Minas Gerais

Setor/área Tecnologia da Informação (TI)

PPP contratada PPP da Unidade de Atendimento Integrado (UAI)

Prazo (anos) 20

Garantia do público ao privado  

Penhor sobre bens de sua propriedade: penhor sobre títulos da dívida pública 

federal no valor de R$10.900 mil. O valor da garantia será ajustado a cada ano, 

proporcionalmente à contraprestação paga, conforme previsão contratual.

Setor/área Transporte

PPP contratada PPP Rodovia MG-050

Descrição do projeto

Refoma, ampliação, operação e manutenção da rodovia MG-050, trecho entronca-

mento BR-262 (Juatuba) – Itaúna – Divinópolis – Formiga – Piumhi – Passos – São 

Sebastião do Paraíso, o trecho Entrº MG-050/Entrº BR-265, da BR-491 do km 0 ao 

km 4,65 e o trecho São Sebastião do Paraíso – Divisa MG/SP da rodovia BR-265, 

envolvendo a execução e a gestão dos serviços delegados e a gestão e fiscalização 

dos serviços complementares.

Operador SPE (concessionária) Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. – Nascente das Gerais

Acionista Equipav S.A. Pavimentação, Engenharia e Comércio

Prazo (anos) 25

Garantia do público ao privado  

Empresa estatal garantidora – Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Minas Gerais (Codemig), mediante abertura de conta bancária vinculada no Ban-

co Itaú, com uma contraprestação mensal, alimentada por fluxo (> 100 por ano) 

de pagamento de dividendos da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração 

(CBMM) – concessionária exploradora de minério de mióbio – para Codemig.

Ente público Belo Horizonte (MG)

Setor/área Educação

PPP contratada PPP Educação do Município de Belo Horizonte (MG)

Descrição do projeto

Obras e serviços de engenharia e prestação de serviços de apoio, não pedagógicos, 

a unidades de ensino da rede municipal  de educação básica do município de Belo 

Horizonte.

(Continuação)

(Continua)



298 Revista do BNDES 44, dezembro 2015

Ente público Belo Horizonte (MG)

Setor/área Educação

PPP contratada PPP Educação do Município de Belo Horizonte (MG)

Operador SPE (concessionária) SPE Inova BH S.A.

Acionistas
Construtora Noberto Odebrecht Brasil S.A. e Odebrecht Participações e Investi-

mentos S.A.

Prazo (anos) 20

Garantia do público ao privado  

Caução em dinheiro ou penhor de títulos da dívida pública federal, no valor de seis 

parcerlas referentes ao valor máximo de contraprestação mensal; fiança bancária 

ou seguro-garantia; ou penhor de créditos detidos pelo poder concedente perante 

a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa MG), abrangendo o paga-

mento da contraprestação mensal  e da contrapartida pelo investimento na obra 

e de eventuais indenizações devidas.

Setor/área Saúde

PPP contratada Hospital Metropolitano de Belo Horizonte (MG)

Descrição do projeto
Serviços e obras de engenharia e serviços de apoio não assistenciais ao funciona-

mento do hospital.

Operador SPE (concessionária) Novo Metropolitano S.A. 

Acionistas Construtora Andrade Gutierrez S.A. e Gocil Segurança e Serviços e Dalkia Brasil S.A.

Prazo (anos) 20

Garantia do público ao privado  

Caução em dinheiro ou penhor de títulos da dívida pública federal no valor de 

três contraprestações mensais e penhor de créditos da Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, em relação à Copasa MG, em valor equivalente aos investimentos. 

Ente público Bahia

Setor/área Arenas esportivas

PPP contratada PPP Arena Fonte Nova 

Descrição do projeto
Reconstrução e gestão da operação e manutenção do Estádio Octávio 

Mangabeira – Estádio da Fonte Nova.

(Continuação)
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(Continuação)

Ente público Bahia

Setor/área Arenas esportivas

PPP contratada PPP Arena Fonte Nova 

Operador SPE (concessionária) Fonte Nova Negócios e Participações S.A. (FNP)

Acionistas Odebrecht Investimentos em Infra-Estrutura Ltda. e Construtora OAS Ltda.

Prazo (anos) 35

Garantia do público ao privado  

Travamento do fluxo de pagamento – vinculação legal ao fluxo de pagamento da 

FPE. Conta-garantia alimentada por 12% das transferências do FPE para o estado 

da Bahia.

Setor/área Saneamento

PPP contratada PPP Emissário Submarino (BA)

Descrição do projeto
Construção, operação, funcionamento, manutenção e conservação do Sistema de 

Disposição Oceânica do Jaguaribe (obras de saneamento).

Operador SPE (concessionária) Foz de Jaguaribe S.A.

Acionistas Construtora Norberto Odebrecht S.A. e Foz do Brasil S.A.

Prazo (anos) 18

Garantia do público ao privado  

Vinculação de recebíveis – vinculação e cessão de suas receitas futuras, oriundas 

da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário a 

usuários residenciais, comerciais, industriais e públicos. 

Setor/área Saúde

PPP contratada Hospital do Subúrbio de Salvador 

Descrição do projeto
Operação e gestão de nova unidade hospitalar no subúrbio do município de Salva-

dor, com a prestação de serviços assistenciais e não assistenciais à saúde.

Operador SPE (concessionária) Prodal Saúde S.A.

Acionistas Promédica Patrimonial S.A. e Dalkia Brasil S.A.

Prazo (anos) 10

Garantia do público ao privado  

Transferência de recursos apartados, provenientes das receitas futuras do FPE 

destinado ao estado da Bahia; travamento do fluxo de pagamento; vinculação 

legal ao fluxo de pagamento da FPE. Conta-garantia alimentada por 12% das 

transferências do FPE para o estado da Bahia.

(Continua)
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Ente público Bahia

Setor/área Saúde

PPP contratada Instituto Couto Maia

Descrição do projeto

Construção, operação e prestação de serviços não assistenciais (não clínicos) 

da Unidade Hospitalar Instituto Couto Maia, incluído Centro de Estudos, per-

manecendo sob responsabilidade de servidores públicos a assistência clínica 

ao paciente.

Operador SPE (concessionária) Couto Maia Construções e Serviços Não Clínicos S.A.

Acionistas MRM Construtora Ltda., SM Assessoria Empresarial e Gestão Hospitalar Ltda.

Prazo (anos) 21 anos e 4 meses

Garantia do público ao privado  
Travamento do fluxo de pagamento da FPE. Conta-garantia alimentada por 12% 

das transferências do FPE para o estado da Bahia.

Setor/área Transporte

PPP contratada PPP Sistema Metroviário de Salvador e Lauro Freitas – BA

Descrição do projeto
Implantação das obras civis e sistemas, fornecimento do material rodante, opera-

ção, manutenção e expansão do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

Operador SPE (concessionária) Companhia do Metrô de Salvador 

Acionista Companhia de Participações em Concessões

Prazo (anos) 30

Garantia do público ao privado  

Cotas do Fundo Garantidor Baiano de Parcerias (FGBP), mediante caução em di-

nheiro em conta vinculada às obrigações previstas no contrato, que garantem as 

contraprestações efetivas, as parcelas acrescidas às contraprestações, o aporte de 

recursos e eventuais indenizações devidas pelo poder concedente à concessionária.

Ente público Rio Grande do Norte

Setor/área Arenas esportivas

PPP contratada PPP Arena das Dunas

Descrição do projeto

Demolição e remoção do Machadão e Machadinho, construção, manutenção e 

gestão da operação do Estádio das Dunas – Novo Machadão e de seu estaciona-

mento, localizados no município de Natal.

Operador SPE (concessionária) Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A.

Acionista Construtora OAS Ltda.
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Ente público Rio Grande do Norte

Setor/área Arenas esportivas

PPP contratada PPP Arena das Dunas

Prazo (anos) 20

Garantia do público ao privado  Fundo Garantidor Estadual de Parcerias Públicos-Privadas (FGPPP/RN), composto 

pela arrecadação dos créditos decorrentes de royalties e participação especial, 

relacionados à exploração de petróleo e gás natural, a que tem direito, no valor 

mínimo de R$ 70 milhões.

Ente público Pernambuco

Setor/área Transporte

PPP contratada
PPP Ponte de Acesso e Sistema Viário do Destino de Turismo e Lazer 

Praia do Paiva (1ª PPP de Pernambuco)

Descrição do projeto Exploração do sistema viário composto pela praça de pedágio Barra de Jangada, 

pela ponte de acesso sobre o rio Jaboatão, pela via principal do destino de turismo e 

lazer Praia do Paiva (“Via Parque”) e pela praça de pedágio Itapuama, precedido de 

obras (implantação de novo sistema viário de acesso ao litoral sul pernambucano).

Operador SPE (concessionária) Via Parque S.A.

Acionistas Construtora Norberto Odebrecht Brasil S.A. e Odebrecht Investimentos em 

Infra-Estrutura Ltda.

Prazo (anos) 33

Garantia do público ao privado  Depósito em conta-garantia do valor correspondente a 20% do total da parcela 

do estado de Pernambuco na arrecadação, pela União Federal, da Contribuição  

de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a implantação e a comer-

cialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool 

etílico combustível.

Setor/área Arenas esportivas

PPP contratada PPP Arena Multiuso da Copa 2014 

Descrição do projeto Exploração da Arena Multiuso da Copa 2014, no estado de Pernambuco, precedida da 

execução das obras de construção da arena.
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Ente público Pernambuco

Setor/área Arenas esportivas

PPP contratada PPP Arena Multiuso da Copa 2014 

Operador SPE (concessionária) Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A.

Acionistas Odebrecht Investimentos em Infra-Estrutura Ltda. e Odebrecht Serviços de Engenha-

ria e Construção S/A

Prazo (anos) 33

Garantia do público ao privado  Financiamento público do poder concedente no Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico e Social (BNDES) e conta-garantia, com depósito em dinheiro 

no valor equivalente a seis meses de contraprestação básica da concedente para 

operação da Arena, acrescido de mecanismo de depósito automátivo das receitas 

advindas de transferências financeiras da União ao estado a título de compen-

sação pelas desonerações do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Inter-

municipal e de Comunicação (ICMS) e/ou advindas de parte das transferências 

federais do Fundo de Participações dos Estados.

Ente público Ceará

Setor/área Arenas esportivas

PPP contratada PPP Arena Castelão

Descrição do projeto Reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção do Estádio Plácido 

Aderaldo Castelo (Castelão), na cidade de Fortaleza, para recebimento de par-

tidas da Copa do Mundo de 2014, conforme determinações da Fédération Inter-

nationale de Football Association (Fifa), bem como para a construção, operação 

e manuteção de edifício de estacionamento de veículos, conforme recomen-

dações da Fifa e a construção e manutenção do edifício-sede da Secretaria do 

Esporte do Estado do Ceará.

Operador SPE (concessionária) Arena Castelão Operadora de Estádio S.A.

Acionistas Galvão Engenharia S/A, Serveng Civilsan S/A e BWA Tecnologia e Sistema em In-

formática Ltda.

Prazo (anos) 8

Garantia do público ao privado  Garantia instituída por meio de mecanismo de vinculação e cessão, em caráter 

irrevogável e irretratável por todo o prazo da concessão, dos recursos advindos do 

financiamento do BNDES em favor da concessionária, nos termos do contrato de ad-

ministração de contas ou por depósito em conta vinculada de recursos do tesouro do 

estado, complementada pela conta-garantia.
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Ente público Rio das Ostras (RJ)

Setor/área Saneamento

PPP contratada PPP Sistema de Esgotamento Sanitário de Rio das Ostras

Descrição do projeto Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Rio das Ostras, compreen-

dendo a construção de rede coletora, drenagem de águas pluviais, pavimentação, 

coletores troncos, estações elevatórias e ampliação da Estação de Tratamento de 

Esgoto, bem como a operação integral do sistema de esgotamento sanitário de 

Rio das Ostras.

Operador SPE (concessionária) Foz de Rio das Ostras S.A.

Acionistas CBPO Engenharia Ltda. e Construtora Norberto Odebrecht Brasil S.A.

Prazo (anos) 16 anos e 4 meses

Garantia do público ao privado  Fundo Municipal Garantidor das PPPs, alimentado por royalties de petróleo; com-

posto pelo valor equivalente a cinco contraprestações mensais.

Ente público
Consórcio Datacenter – Caixa Econômica Federal e  
Banco do Brasil S.A.

Setor/área Tecnologia da Informação (TI)

PPP contratada PPP federal – Complexo Datacenter 

Descrição do projeto Prestação de serviços de gerenciamento, manutenção e operação da infraestrutura 

predial do Complexo Datacenter, com obras de edificação da estrutura em terreno 

de propriedade do Banco do Brasil S.A., na cidade de Brasília (DF), com a finalidade 

de abrigar infraestrutura de TI dos consorciados, na modalidade de “co-location”, 

bem como o pessoal do consorciado responsável pelo monitoramento de TI, em áreas 

destinadas exclusivamente a cada um dos consorciados e compreendendo, ainda, as 

interconexões (em duas vias independentes) por meio de fibras ópticas, do Complexo 

Datacenter aos atuais centros de processamento de dados (CPD) dos consorciados, 

localizados na mesma cidade (com área construída de 25 mil metros quadrados).

Operador SPE (concessionária) GBT S.A. – Concessionária de Infra-Estrutura Predial e de Serviço de TI

Acionistas BVA Investimentos Ltda., GCE S.A. e Termoeste S.A. – Construções e Instalações

Prazo (anos) 15

Garantia do público ao privado  Não há; os contratantes são Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Fonte: Elaboração própria.
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Resumo

Os financiamentos de cadeias produtivas e a utilização de securiti-
zação de recebíveis na estruturação desses têm sido objeto de muitos 
estudos acadêmicos e têm feito parte de políticas públicas setoriais 
no Brasil. No entanto, o risco assumido pelas instituições financeiras 
manteve o modelo restrito aos fornecedores diretos das empresas-
-âncoras de cada setor, não atingindo os demais elos da cadeia de 
fornecedores, principalmente as micro, pequenas e médias empresas 
(MPME). Esta pesquisa teórica propõe uma estrutura de oferta de ga-
rantias complementares para o financiamento de cadeias produtivas 
por meio de um fundo garantidor que preste garantias de risco de cré-
dito de portfólio para fundos de investimentos em direitos creditórios 
(FIDC) envolvidos em operações com recebíveis, compreendendo 
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créditos performados e a performar. Para a elaboração da proposta, 
foram pesquisadas as experiências brasileira e internacional sobre 
financiamento a cadeias produtivas e esquemas de garantias comple-
mentares. As simulações realizadas indicam que o modelo propos-
to tem caráter sustentável, além de possibilitar uma alavancagem do 
volume de operações das cadeias produtivas, especialmente para as 
empresas não ligadas diretamente às empresas-âncoras, pois diminui 
o risco incorrido pelos FIDCs nas operações com os fornecedores a 
partir do segundo elo da cadeia, com baixo custo transacional. Como 
considerações finais, são discutidas ações para viabilizar a imple-
mentação do modelo e propostas para pesquisas futuras. 

Abstract

Financing production sectors and securitizing receivables for such 
sectors have been the subject of several academic studies and have 
been part of sectorial public policies in Brazil. However, the risk taken 
on by financial institutions has restricted the model to direct suppliers 
of anchor companies in each sector, and has not affected other links 
in the supply chain, especially micro, small and medium-sized 
enterprises (MSME). This theoretical  article proposes a structure 
for complementary guarantees to finance production sectors, using 
a guarantee fund that provides direct and indirect (portfolio) credit 
risk guarantees for credit rights investment funds (FIDC) involved in 
operations with receivables, comprising performed and non-performed 
loans. To prepare this proposal, research focused on Brazilian 
and international experiences in financing production sectors and 
complementary guarantee schemes. Simulations have been conducted 
indicating that the proposed model is sustainable and can leverage 
the volume of production sector operations, especially for companies 
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not directly related to anchor companies, because it reduces the risk 
incurred by FIDC in operations with suppliers as of the second link 
in the chain, with low transactional costs. Some efforts are discussed 
in the final considerations to facilitate implementation and to propose 
future research in order to enhance the proposed model.

Introdução

Os financiamentos de cadeias produtivas e a utilização de secu-
ritização de recebíveis na estruturação desses têm sido objeto de 
muitos estudos acadêmicos (BARCELOS; MENDONÇA, 2014; 
CASSIOLATO; LASTRES, 2001, 2003; CASSIOLATO; SZAPIRO, 
2003; ERBER, 2008) e têm feito parte de políticas públicas seto-
riais e regionais no Brasil (SANTOS; GUARNIERI, 2000;  COSTA, 
2010; NORONHA; TURCHI, 2005). Essa modalidade de financia-
mento tem como finalidade facilitar a oferta de crédito por meio da 
antecipação de créditos para empresas brasileiras fornecedoras de 
empresas-âncoras. Em geral, muitos fornecedores são micro, peque-
nas e médias empresas (MPME). Com esse tipo de estruturação de 
financiamento, estas teriam a possibilidade de participar de cadeias 
produtivas com acesso a um custo de financiamento menor. Obstá-
culos, como a ausência de marco regulatório, a escassez de fontes de 
recursos e a falta de estruturação adequada de sistemas de securiti-
zação, seriam assim minimizados.

No entanto, o risco assumido nas cadeias produtivas pelos fundos 
de investimento em direitos creditórios (FIDC), cotistas e institui-
ções financeiras está limitado ao risco de crédito da empresa-âncora. 
Seria importante para os financiadores uma operação de antecipa-
ção de recebíveis que cobrisse não só esse risco, mas também outros 
riscos associados à cadeia produtiva como um todo. Atualmente, o 
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colateral é, na maioria dos casos, restrito aos recebíveis da empresa-
-âncora, apesar de os FIDCs assumirem o risco de toda a cadeia. 
Muitas vezes, esses não contam com estrutura de capital adequa-
da, assim como mecanismos de avaliação e recuperação de crédito 
(risco estrutural). Assim, coloca-se em risco a sustentabilidade da 
antecipação de recebíveis e limita-se a atuação às operações entre 
empresa-âncora e seus fornecedores diretos, alijando empresas de 
menor porte que fazem parte da cadeia produtiva.

Por outro lado, um dos mecanismos que pode melhorar a sus-
tentabilidade do financiamento das cadeias produtivas é o uso de 
esquemas de garantia complementar, podendo garantir, direta ou in-
diretamente, as MPMEs. Desse modo, propicia-se um incentivo aos 
agentes financeiros e aos FIDCs por meio do compartilhamento de 
risco, ampliando o acesso ao crédito aos tomadores com expectativa 
de fluxo de caixa suficiente para cobrir o endividamento, mas sem 
condições de oferecer garantias de crédito ou de performance. 

Sendo assim, a criação de um fundo garantidor para outorgar ga-
rantias complementares aos FIDCs que suportam cadeias produti-
vas ou a ampliação do escopo de atuação de um fundo garantidor 
já existente podem ser alternativas viáveis para dar sustentabilidade 
e ampliar em escala os programas de financiamento setoriais ou 
regionais, promovendo melhor gestão do risco de crédito, estrutu-
ração e controle por parte dos operadores. Portanto, este artigo tem 
por objetivo propor uma estrutura de oferta de garantias comple-
mentares para o financiamento de cadeias produtivas, por meio de 
um fundo garantidor que outorgue garantias a operações de anteci-
pação de recebíveis com FIDCs. 

O artigo está estruturado em cinco partes, incluindo esta introdução. 
Na segunda parte, é apresentada a revisão da literatura sobre securi-
tização de recebíveis com destaque para FIDCs, cadeias produtivas e 
arranjos produtivos locais (APL), e esquemas de garantia complemen-
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tar para MPMEs existentes no Brasil e no mundo, com foco em fundos 
garantidores. A metodologia utilizada é explicada na terceira parte. Na 
quarta, é exposto o modelo de garantia proposto, são realizadas simu-
lações de uso do modelo e são apresentadas a avaliação e a discussão 
dos resultados. Na última parte, finalmente, são apresentadas as con-
siderações finais e as recomendações para pesquisas futuras.

Referencial teórico

Para a elaboração de uma proposta de sistema de garantia para 
cadeias produtivas, foi conduzida uma revisão da literatura sobre 
securitização de recebíveis com destaque para FIDCs, cadeias pro-
dutivas e APLs, e esquemas de garantia complementar para MPMEs 
existentes no Brasil e no mundo, com foco em fundos garantidores.

Securitização de recebíveis

O termo “securitização” vem do vocábulo inglês securitization, 
que, de acordo com Kendall e Fishman (2000), foi utilizado pela 
primeira vez em 1977 por Lewis Ranieri, vice-presidente da Salo-
mon Brothers, durante uma entrevista para The Wall Street Journal. 
Kothari (1999) define securitização em seu conceito mais amplo 
como a conversão de ativos de pouca liquidez em títulos mobiliários 
de grande liquidez, passíveis de negociação. Para Fabozzi, Davis e 
Choudhry (2007), securitização é uma prática do mercado de ca-
pitais em que uma empresa vende ativos que geram fluxo de caixa 
para uma entidade criada especificamente para esse fim. Sendo as-
sim, é possível definir securitização como uma operação financeira 
que converte ativos em títulos para negociação no mercado de capi-
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tais. Esses títulos desassociam o ativo do originador e são garanti-
dos pelo fluxo de caixa oriundo dos ativos.

Segundo Bhattacharya e Fabozzi (1996), a securitização amplia 
possibilidades de captação de recursos e acesso a financiamento aos 
originadores dos créditos, por um meio alternativo e eficiente, pro-
piciando acesso direto ao mercado de capitais e reduzindo custos e 
riscos de captação. É importante também diferenciar a securitiza-
ção da cessão de crédito, pois, como Greenbaum e Thakor (1987) 
evidenciam, a cessão de crédito consiste na venda de empréstimos 
em que o credor originário não assume obrigação de pagar em caso 
de inadimplemento, enquanto a securitização implica na transfor-
mação da qualidade creditícia dos ativos, realçando a liquidez, redu-
zindo o risco de crédito e reestruturando o fluxo de caixa. 

A partir das definições de Kothari (2006), Carneiro e Goldfajn 
(2000), Pinheiro (2008) e Albernaz (2012), é possível identificar 
uma matriz de riscos associados à securitização conforme o Quadro 
a seguir:

Quadro 1

Matriz de riscos associados à securitização

Modalidade 
de risco

Origem

Risco de crédito Decorre da perda financeira ocasionada pela falha 
no cumprimento das obrigações pelo tomador de 
um crédito ou da contraparte de um contrato, pelo 
rebaixamento do tomador de crédito, pela depre-
ciação das garantias atreladas a um empréstimo ou 
pelo atraso de pagamento que não se configura em 
perda definitiva. 

(Continua)
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Modalidade 
de risco

Origem

Risco de preço Decorre da opção do tomador de crédito inadimplir 
e entregar o bem financiado, como ocorre no 
financiamento de veículos, quando a pena pela 
inadimplência ocasiona a devolução do bem. Logo, 
na inexistência de um ativo financiado, o risco de 
preço não se aplica.

Risco de pré-
pagamento

Decorre da perda das receitas futuras a que o 
investidor teria direito caso o crédito fosse pago 
apenas quando de seu vencimento.

Risco de 
liquidez

Decorre da deficiência momentânea de caixa 
proveniente do descasamento do fluxo de caixa de 
ativos e passivos.

Risco de taxa 
de juros

Decorre do descasamento entre os ativos e os 
passivos da securitização.

Risco de taxa 
de câmbio

Decorre do descasamento de moedas entre ativo e 
passivo.

Riscos 
operacionais

São inerentes aos serviços da estruturação.

Risco de 
seleção adversa 
de portfólio

Decorre não só da seleção de ativos, de melhor ou 
pior qualidade, para a composição da carteira a ser 
securitizada, como também da simetria/assimetria 
de informações entre o tomador de crédito e o 
investidor. 

Risco sistêmico Decorre de uma crise do sistema financeiro.

Risco de 
performance

Decorre do descasamento entre o resultado esperado 
e o resultado real.

Risco jurídico e 
regulatório

Decorre da possibilidade de alterações no arcabouço 
jurídico-regulatório.

Fonte: Elaboração própria, adaptado e ampliado de Pinheiro (2008).

(Continuação)
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A securitização de recebíveis é a operação que converte créditos a 
receber em títulos negociáveis. Kothari (1999) cita exemplos de crédi-
tos a receber como os provenientes de cartões de crédito; de diárias de 
hotel; de companhias de eletricidade, telefônicas, de água, de aviação 
e seguradoras; e da venda ou aluguel de imóveis e de veículos. No 
cenário nacional, Camara e Galdi (2013) identificam quatro tipos de 
estruturação de securitização com recebíveis: afetação (vinculação 
dos direitos creditórios aos títulos emitidos), empresa securitizadora, 
sociedade de propósito específico (SPE) ou FIDC. 

Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) 

O FIDC pode ser definido como um instrumento de renda fixa que 
destina parcela preponderante (mais de 50%) do respectivo patrimô-
nio líquido para a aplicação em direitos creditórios. O FIDC foi au-
torizado no Brasil por meio da Resolução 2.907, de 29 de novembro 
de 2001, do Conselho Monetário Nacional (CMN) e regulamentado 
pela Instrução 356, de 17 de dezembro de 2001, da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), para ser uma nova alternativa de secu-
ritização com custos mais baixos, por dispensar a necessidade de se 
constituir uma sociedade anônima (ANBIMA, 2015).  

Essa mesma instrução define direitos creditórios como os direitos 
e títulos representativos de crédito, originários de operações reali-
zadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, 
de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços, 
além dos warrants, contratos e títulos referidos na instrução perfor-
mados ou a performar (CVM, 2001). 

Na visão do investidor, o FIDC pode ser um condomínio fechado 
ou aberto. Os FIDCs sob a forma de condomínio fechado preveem 
o resgate das cotas apenas nas datas pré-fixadas e podem utilizar o 
conceito de multisséries, ou seja, permitir a emissão de diversas séries 
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dentro do prazo normal de duração do FIDC. Já os FIDCs sob a forma 
de condomínio aberto possibilitam o resgate de cotas a qualquer 
momento, exigindo um período de carência que pode variar de trinta 
a noventa dias após o pedido de liquidação (ALBERNAZ, 2012).

De acordo com Junqueira e Augusto (2015), as cotas FIDC po-
dem ser de três classes: 1) subordinadas – são aquelas que se subor-
dinam no resgate de cotas em relação às cotas seniores e mezaninas. 
Desta forma, as cotas subordinadas funcionam como uma espécie 
de garantia para cobrir eventuais inadimplências dos fornecedores 
antes de atingir as cotas seniores e mezaninas; 2) mezaninas – são 
aquelas que se subordinam no resgate de cotas em relação às cotas 
seniores; e 3) seniores – são aquelas que apresentam o menor risco 
para o investidor. 

A Figura 1 apresenta o diagrama simplificado de funcionamento 
de um FIDC, com ênfase no fluxo de cessões, que ocorre no caso 
dos FIDCs de cadeias produtivas, usualmente estruturados como 
condomínios fechados ligados às empresas-âncoras.

Figura 1
Funcionamento de um FIDC – fluxo de cessões

Administrador

Custodiante 

Gestor/
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CVM

Investidor
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Fonte: Elaboração própria a partir de Albernaz (2012), Anbima (2015) e 
Oliveira (2009).
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O fluxo de um FIDC aberto compreende as seguintes operações 
(ALBERNAZ, 2012; ANBIMA, 2015; OLIVEIRA, 2009):

1. Originador (empresa-âncora) – tem operações de forneci-
mento de bens e serviços com pagamento a prazo com o(s) 
fornecedor(es) MPME;

2. Gestor/consultor/estruturador (responsável pela carteira do 
FIDC) – é informado pelo originador sobre os dados das opera-
ções (previamente há assinatura de um contrato com o gestor);

3. Fornecedor da empresa-âncora – cede os títulos e/ou contra-
tos (previamente há assinatura de um termo de cessão entre 
as partes – 1+2+3). A vantagem para o fornecedor é captar 
recursos para aumento do seu capital de giro a um custo bem 
menor do que o dos empréstimos bancários (bancos priva-
dos), principalmente quando o rating dos fundos for melhor 
do que o da empresa;

4. Gestor/consultor/estruturador – é responsável pela forma-
tação da operação, principalmente no que tange aos aspectos 
jurídicos, financeiros e operacionais. O gestor faz a análise 
de cadastro e crédito do fornecedor e envia a documentação 
para o administrador;

5. Administrador – é responsável pelo fundo de investimentos em 
quotas (FIQ) e FIDCs perante a CVM, o mercado etc. O FIDC/
FIQ solicita autorização à CVM para negociar esses direitos;

6. CVM – com a autorização da CVM, o FIDC/FIQ emite cotas 
e negocia com o investidor ou distribuidor (no caso de distri-
buição de cotas do fundo no mercado);

7. Investidor – instituições financeiras, companhias segura-
doras, sociedades de capitalização, entidades de previdência 
complementar, pessoas jurídicas e pessoas físicas (obedecen-
do a critérios específicos de PL e aquisição de cotas);



321Sistema de garantias para cadeias produtivas: 
modelo de securitização para FIDCs

8. Custodiante – caso haja, pode ser o próprio administrador 
ou um banco mandatário. Existindo um banco mandatário, 
ele recebe a documentação e opera o pagamento e a cobrança. 
Verifica o lastro e valida os direitos creditórios de acordo 
com os critérios de elegibilidade. É responsável também pela 
liquidez financeira;

9. Fundo ou custodiante – paga pela cessão do crédito e, no 
vencimento dos recebíveis, o fornecedor (MPME) quitará sua 
dívida com o FIDC; e

10. Fundo – por fim, paga pelos direitos dos recebíveis à empre-
sa, além de pagar pela amortização e/ou pelo resgate de cotas 
do investidor.

Além disso, existem os seguintes intervenientes externos:

1. Auditor independente – responsável pela análise da carteira 
dos recebíveis a serem securitizados e pela preparação das 
demonstrações financeiras atuais, entre outras atribuições;

2. Escritório de advocacia – aquele que elabora a documenta-
ção jurídica do fundo, como, por exemplo, regulamento, con-
trato de cessão, contrato de custódia e contrato de cobrança. 
O escritório é responsável também pelos trâmites de proto-
colo e registro de toda a documentação na CVM, além de 
elaborar o prospecto do FIDC, que dará apoio à decisão dos 
investidores qualificados;

3. Agência de rating – responsável por avaliar a qualidade 
dos recebíveis e os riscos envolvidos, bem como por ela-
borar o relatório contendo a classificação de risco do FIDC 
(OLIVEIRA, 2009; BM&FBOVESPA, 2015?).

As operações de securitização por meio de FIDCs apresentam van-
tagens em relação àquelas realizadas por SPEs. Primeiramente, os 
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FIDCs, por serem dispensados de constituir uma sociedade anônima, 
não têm personalidade jurídica própria e, assim, não se enquadram 
na condição de contribuintes tributários do Imposto sobre a Renda 
das Pessoas Jurídicas (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguri-
dade Social (Cofins), do Programa de Integração Social (PIS) e do 
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas 
a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) (ANBIMA, 2015). Cumpre 
destacar que, para resgate dos investidores, a alíquota de Imposto So-
bre a Renda Retido na Fonte  (IRRF) varia de 15% a 22,5% sobre o 
rendimento, dependendo do prazo do investimento. Outra vantagem 
do FIDC refere-se à administração do fundo, que é realizada por uma 
instituição financeira ou equiparada, responsabilizada civil e crimi-
nalmente em caso de má gestão. Observa-se também que a operação 
por meio de FIDC é mais simples que a por SPE, pois, segundo Silva 
Netto e Jabur (2003), basta elaborar o regulamento do fundo, registrá-
-lo em cartório de títulos e documentos e submeter à aprovação da 
documentação na CVM para realizar uma operação por meio de 
FIDC, enquanto que pela SPE é necessário constituir uma sociedade, 
abrir o capital, emitir valores mobiliários e subscrever os valores mobi-
liários para habilitação da compra de créditos. 

Pulino (2008) realizou a comparação das notas de rating 
atribuídas a FIDCs estruturados para adquirir direitos creditórios 
de empresas não financeiras com o endividamento de longo pra-
zo dessas mesmas empresas. A comparação entre notas de rating 
é estruturada a partir da premissa de que há forte correlação entre 
rating e spread (principal componente do custo de capital de tercei-
ros). Segundo o autor, “há evidência de que a estruturação de FIDCs 
pode resultar na emissão de títulos securitizados com risco de cré-
dito inferior àquele associado ao endividamento de longo prazo da 
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empresa cedente”. Portanto, a redução do custo de captação é um 
motivo potencial para a estruturação de FIDCs.

Segundo Albernaz (2012), um FIDC pode ser classificado 
conforme o número de ciclos que abrange (ciclo único ou vários 
ciclos), tipo de carteira (pulverizada ou concentrada, quantidade 
de cedentes e sacados), prestação de serviço ou entrega do bem 
(performado ou não performado), tipos de garantia e de proteções 
(firme, melhores esforços, com ou sem coobrigação, over collateral, 
vinculação de recebíveis), prazo (revolvente/indeterminado, não re-
volvente/indeterminado), registro nas demonstrações financeiras 
(on ou off balance), resgate dos investidores (condomínio aberto ou 
fechado). A partir da combinação dessas características, um FIDC 
pode ter diferentes intensidades de risco e liquidez. 

Cadeias produtivas e arranjos produtivos locais (APL) 

A partir de Santos e Guarnieri (2000), os arranjos produtivos podem 
ser definidos como um fenômeno vinculado às economias de aglome-
ração, associado a empresas ligadas entre si por fluxos de bens e ser-
viços. Os arranjos podem estar associados à proximidade física das 
empresas de uma região, estado ou distrito industrial, caracterizando 
os APLs. Os arranjos podem abranger empresas de um mesmo setor, 
incluir grupamento de fornecedores de insumos, máquinas, materiais 
e serviços industriais, ou ainda ter em comum tecnologias semelhan-
tes ou insumos. Os APLs podem também estar estruturados em torno 
de universidades ou centros acadêmicos que desenvolvem pesquisas 
com a mesma linha ou base técnica. Usualmente são formados por 
empresas de pequeno e médio portes, mas o tamanho pode variar 
conforme o processo produtivo e os segmentos da economia. 

O arranjo produtivo pode ser caracterizado pela existência de uma 
empresa-âncora, a qual mantém fortes vínculos técnicos, comerciais e 



324 Revista do BNDES 44, dezembro 2015

financeiros com um grupo de empresas, que pode abranger fornece-
dores, clientes e prestadores de serviços. As aglomerações industriais, 
identificadas como “centro-radiais” são cadeias de valor que se carac-
terizam pela existência de uma ou mais grandes empresas que atuam 
como âncoras (hubs) para uma economia regional, enquanto os forne-
cedores de produtos e serviços dessa região (spokes) se dispersam em 
torno das empresas-âncoras (SANTOS; CROCCO; LEMOS, 2002). 

A partir das definições de Santos e Guarneri (2000) e Santos, 
Crocco e Lemos (2002), pode-se descrever empresa-âncora como 
aquela que desempenha papel de liderança para um grupo de 
MPMEs fornecedoras de produtos e serviços. Essas aglomerações 
originam-se da desintegração vertical da empresa-âncora, com uma 
acentuada hierarquização nas relações interfirmas. As funções es-
tratégicas, como design, marketing, comercialização e desenvolvi-
mento tecnológico, são usualmente centralizadas na empresa-âncora 
e, em menor extensão, nos fornecedores de primeiro nível, enquanto 
as atividades produtivas são descentralizadas para pequenas em-
presas altamente especializadas. Na maioria dos casos, observa-se 
uma única grande firma que adquire serviços e/ou produtos de for-
necedores e comercializa seus produtos e/ou serviços, majoritaria-
mente, para o mercado nacional e/ou internacional. Nesse caso, os 
fornecedores encontram-se em uma posição subordinada e são de-
pendentes da empresa-âncora.

As securitizações de recebíveis para micro, pequenas e médias 
empresas pertencentes a uma cadeia produtiva são financiamen-
tos de baixo volume, pois essas empresas não têm garantias reais 
suficientes para oferecer, sendo, na maioria dos casos, um crédi-
to produtivo (financiamento de capital de giro e investimento fixo) 
concedido por uma metodologia assistida, na qual o FIDC e a em-
presa-âncora interagem com o tomador antes, durante e depois da 
concessão do crédito. Assim, esse modelo apresenta dificuldade 
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para captar recursos e pouca capacidade para lidar com eventuais 
aumentos de inadimplência, apesar de cobrar taxas de juros de mer-
cado (PINHEIRO, 2008). Portanto, identifica-se a necessidade de 
elaborar um esquema de garantia complementar para a securitização 
de recebíveis para cadeias de valor.

Esquemas de garantia complementar para micro, 
pequenas e médias empresas (MPME)

Segundo Lanz e Tomei (2014), pode-se classificar os esquemas de 
garantia complementar em três tipos: fundos garantidores, progra-
mas de garantia e sociedades de garantia de crédito. 

Os programas de garantia têm natureza pública – sendo usu-
almente geridos por uma agência ou banco público –, recursos 
limitados pelo orçamento público e baixa liquidez. Por outro lado, 
as sociedades de garantia de crédito têm natureza privada, recursos 
provenientes de seus associados e liquidez limitada por seu alcance 
regional e por sua fonte de recursos. Finalmente, os fundos garanti-
dores combinam características dos dois tipos anteriores, podendo 
ter natureza pública ou privada, captando recursos públicos e priva-
dos e tendo mais liquidez por buscarem um caráter autossustentável 
(LANZ; PERUFO; MANTESE, 2014; POMBO, 2006; POMBO; 
HERRERO, 2003; ZICA; MARTINS, 2008).

De acordo com a análise de Puga (2002) sobre as práticas de 
apoio governamental às MPMEs em diversos países, especialmente 
quando se refere às práticas de concessão de garantias, a utilização 
de um fundo garantidor melhora a gestão ao segregar a administra-
ção das contas do fundo e auxilia o direcionamento dos recursos 
para o setor produtivo, diluindo riscos e resultando em custos mais 
baixos para as MPMEs. 
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Fundos garantidores

Apesar de algumas experiências fracassadas na década de 1990 com 
fundos de caráter público e orçamentário (CHIEZA; AMBROS, 
2006; LOPES et al., 2007; LANZ; TOMEI, 2014), os fundos garanti-
dores tomaram impulso no Brasil a partir de 2009 com o advento da 
Lei 12.087, de 11 de novembro de 2009, que autorizou a participação 
da União Federal em fundos garantidores para MPMEs e possibilitou 
a criação do BNDES FGI – Fundo Garantidor para Investimentos e 
do Fundo de Garantia de Operações (FGO) (BNDES, 2015; BANCO 
DO BRASIL, 201-?).

A análise dessa lei e dos estatutos desses fundos permite identi-
ficar as seguintes características comuns: natureza privada, como 
condomínio aberto, de prazo indeterminado; patrimônio próprio se-
parado do patrimônio dos cotistas e da instituição administradora 
e sujeito a direitos e obrigações próprios; não pagamento de rendi-
mentos a seus cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito 
de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, correspondente 
ao patrimônio ainda não utilizado para a concessão de garantias; 
inexistência de qualquer tipo de garantia ou aval por parte da União 
ou do seu administrador, ou seja, os fundos respondem por suas 
obrigações até o limite dos bens e direitos integrantes de seu patri-
mônio; e regras de governança mais transparentes, com assembleia 
de cotistas, criação de um conselho de participação da União, admi-
nistrador e auditorias (LANZ; PERUFO, 2013).

O principal objetivo dos fundos garantidores é ampliar o acesso 
ao crédito para as empresas beneficiárias por meio da concessão 
de garantias que cubram parte do risco assumido pelas instituições 
financeiras. É importante ressaltar que as empresas permanecerão
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com a obrigação de efetuar os pagamentos relativos aos créditos 
contratados com os agentes financeiros (BNDES, 2015).

A partir de informações do BNDES (2015) e de Lanz e Tomei 
(2014), o principal benefício desse tipo de fundo para um FIDC 
é o compartilhamento do risco de crédito, que permite garan-
tir operações de financiamento para os elos mais distantes da 
empresa-âncora na cadeia de fornecedores, melhorando a avaliação 
de risco do próprio FIDC. Diferentemente de um seguro, que pos-
sui condicionantes para o seu acionamento, os fundos garantido-
res dependem somente da inadimplência pela beneficiária para seu 
acionamento, de forma semelhante a uma fiança bancária. Nos ca-
sos de inadimplência, compete ao agente financeiro a recuperação 
do crédito e o repasse para o fundo após o pagamento da parcela da 
operação garantida pelo fundo. 

O percentual máximo da operação que poderá ser garantido pelo 
fundo deverá ser compatível com a necessidade dos FIDCs e das bene-
ficiárias, além de ser compatível com a autossustentabilidade do fun-
do, considerando a redução do risco moral. Segundo a Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD) (2010), apesar 
de coberturas abaixo de 50% reduzirem o potencial para o risco mo-
ral e encorajarem melhor avaliação e monitoramento dos emprésti-
mos, reduzem os incentivos dos agentes financeiros (e, por consequ-
ência, dos FIDCs) em participar dos sistemas de garantia. A comissão 
pecuniária cobrada pela concessão da garantia usualmente é preci-
ficada de acordo com o percentual de cobertura oferecido, o prazo 
da operação e sua perda esperada. Essa comissão deve ainda levar 
em conta a necessidade de se manter os custos transacionais em ní-
veis que viabilizem a contratação (BECK; KLAPPER; MENDOZA, 
2010;  HONOHAN, 2010). Uma solução que vem sendo adotada no 
Brasil é a possibilidade de financiamento dessa comissão como parte 
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do valor a ser garantido, o que minimiza o impacto do custo sobre a 
beneficiária, usualmente uma MPME (BNDES, 2015).

Os fundos podem operar com garantia individual ou garantia 
de carteira. Segundo Baumgartner (2004), na modalidade de ga-
rantia de carteira, o fundo fixa os limites da carteira de crédito 
pertinentes às MPMEs e permite às entidades contratar a garan-
tia, delegando-lhes a operação e cobrindo o percentual acordado 
mediante o pagamento de uma contraprestação pecuniária sobre o 
volume contratado.

No cenário internacional, existem iniciativas de garantia por 
segmento, como o Fondo de Garantías Buenos Aires (Fogaba), da 
Argentina (PATA, 2014), que garante operações de cadeias produtivas 
de grandes empresas sediadas em Buenos Aires (com características 
de APLs) como Acindar S.A., Alpargatas S.A., Bayer S.A., Camuzzi 
Gas Pampeana S.A., Comesi S.A., Provincia Seguros S.A. e Siemens 
S.A.; o Fondo Nacional de Garantías, do Equador (GRANJA, 2014), 
que atua em cadeias produtivas como petróleo, metalmecânica, pa-
pel, produtos químicos e farmacêuticos, plásticos etc.; e o Fondo de 
Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape)1, do Chile (TOSELLI, 
2014), que passou a apoiar a cadeia de pagamentos entre grandes e 
pequenas empresas a partir da crise de 2008. Essas experiências de-
monstram que o modelo de apoio a APLs regionais ou setoriais e a 
cadeias que incluem grandes empresas como âncoras é viável e tem 
sido utilizado com frequência cada vez maior na América Latina.

Na próxima seção será descrita a metodologia de pesquisa, de-
talhando a base teórica, a motivação para a escolha, as etapas e as 
limitações da pesquisa. 

1 Informações disponíveis em <http://www.fogape.cl>. 
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Método de pesquisa

A metodologia principal de pesquisa utilizada é a pesquisa teórica. 
Segundo Demo (2000), esse tipo de pesquisa é orientada no sentido 
de reconstruir teorias, quadros de referência, condições explicativas 
da realidade, polêmicas e discussões pertinentes.

Segundo Whetten (1989), uma teoria deve: 1) identificar os fatores 
que devem ser considerados como parte da explicação do fenôme-
no em estudo, constituindo seu arcabouço conceitual; 2) estabelecer 
conexões entre os fatores, identificando de que forma eles estão 
relacionados; 3) identificar as dinâmicas – sociais, econômicas ou 
psicológicas – que fundamentam a escolha de fatores, bem como 
as relações causais estabelecidas entre eles; e 4) identificar fatores 
temporais e contextuais, para que sejam traçados os limites de ge-
neralização, sua extensão. 

Para a construção do referencial teórico da pesquisa foi adotado o 
método de revisão da literatura proposto por Villas, Macedo-Soares 
e Russo (2008), que recomenda a seleção de artigos em periódicos 
científicos de acordo com vários rankings, além de trabalhos semi-
nais sobre o tema da pesquisa. Sendo assim, analisaram-se estudos 
de caso de fundos de aval, experiências de financiamento de cadeias 
produtivas e documentos do Fundo Garantidor para Investimentos 
(BNDES FGI) como estatuto, regulamento, manuais e circulares 
referentes à sua constituição e a diretrizes e normas operacionais 
para concessão de garantias. Ademais, como o objetivo do artigo 
é propor um modelo conceitual para análise das interações entre 
os construtos, foram consideradas as recomendações de Eisenhardt 
(1989) sobre a construção de teorias a partir de estudos de caso.

A estruturação foi feita a partir das propostas de Lanz, Perufo e 
Mantese (2014) para ampliação dos fundos garantidores para ope-
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rações de microcrédito. Por se tratar de uma proposta de modelo de 
sistema de garantia por meio de um fundo garantidor, tendo como 
base a experiência nacional e internacional e a análise de estudos de 
caso, são feitas proposições teóricas a partir dos modelos analisados 
e de seus resultados, o que poderia ser classificado, segundo Yin 
(2001), como generalizações analíticas. Por consequência, existe a 
limitação de não possibilitar a generalização das conclusões deste 
estudo a outros fundos garantidores ou a outras entidades do setor, 
como as seguradoras, o que não afeta a implementação do objetivo 
deste trabalho.

Proposta de sistema de garantias para cadeias 
produtivas

Entre as questões necessárias para a estruturação de um sistema de 
garantias para cadeias produtivas temos: 1) estruturação jurídica; 
2) gerenciamento de riscos; 3) limites de cobertura, que incluem tipo 
de garantia, coberturas oferecidas, alavancagem e capital requerido; 
e 4) implantação e modelo de operação, que incluem contratação, 
acionamento de honra da garantia e recuperação de crédito.

Estruturação jurídica

Uma das primeiras questões para a viabilização de um mecanismo que 
ofereça garantias a operações de antecipação de recebíveis em cadeias 
produtivas é o modelo a ser utilizado. Entre os modelos propostos, basea- 
dos nas classificações de Lanz e Tomei (2014), o mais adequado parece 
ser o de fundo garantidor, por já prever operações com FIDCs conforme 
a Lei 12.087/2009, ter mais liquidez e apresentar simplicidade opera-
cional, tendo em vista sua estruturação com natureza jurídica privada, 
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mesmo que a maior parte de seus recursos sejam públicos. O BNDES 
FGI, inclusive, já prevê em seu estatuto duas possibilidades de opera-
ções com FIDCs, conforme seu artigo 20:

Art. 20. O FGI prestará garantias:

I - diretamente, a operações de crédito contratadas com:

a) microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 
pequeno porte;

b) empresas de médio ou menor porte, consideradas como tal, para 
fins do disposto neste estatuto, aquelas cujo faturamento bruto anual 
não ultrapasse a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais); e

c) autônomos transportadores rodoviários de carga, na aquisição de 
bens de capital inerentes a sua atividade.

II - indiretamente, para garantia do risco das operações referidas no 
inciso anterior, mediante:

a) garantia a operações cobertas por fundos ou sociedades de garan-
tia de crédito; e 

b) aquisição de cotas de outros fundos garantidores ou de fundos de 
investimento em direitos creditórios.

c) garantia do risco de crédito dos beneficiários referidos no inciso 
anterior, na aquisição de bens de capital comercializados por meio de 
operações de repasse de Agente Financeiro para fabricante habilita-
do, independentemente do porte e observada a compatibilidade com 
os riscos assumidos e com os mitigadores adicionais adotados, nos 
termos dos Regulamentos do FGI.  

§ 1º As operações garantidas deverão:

I - estar enquadradas nas linhas de empréstimo e financiamento do 
Sistema Financeiro Nacional – SFN; ou
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II - ser provenientes de aquisição de direitos creditórios por fundos 

de investimento em direitos creditórios cujo risco seja consubstan-

ciado pelos beneficiários referidos no inciso I do caput deste artigo.

§ 2º Não poderão ser objeto de garantia operações contratadas sob 

quaisquer linhas ou programas agrícolas, inclusive do Governo 

Federal. (BNDES, 2014, grifo nosso).

O fundo manteria suas características, conforme descrito por 
Lanz e Tomei (2014), que são: natureza privada e patrimônio próprio 
separado do patrimônio dos cotistas e da instituição administradora 
e sujeito a direitos e obrigações próprios; não contar com qualquer 
tipo de garantia ou aval por parte de seu controlador e responder 
por suas obrigações até o limite dos bens e direitos integrantes de 
seu patrimônio; não pagamento de rendimentos a seus cotistas, 
assegurando-se a qualquer deles o direito de requerer o resgate total 
ou parcial de suas cotas, correspondente ao patrimônio ainda não 
utilizado para a concessão de garantias; estruturação como um con-
domínio aberto, de prazo indeterminado; estatuto e regulamento de 
operações previamente estabelecidos; e aporte de instituições finan-
ceiras, sendo o principal lastro da União ou de banco(s) público(s). 

As principais alterações ao utilizar um fundo já estruturado são 
decorrentes da flexibilização de parte das exigências de contragaran-
tias e mudanças em seus mecanismos de operação, como o porte das 
empresas atendidas, que precisaria abranger as empresas-âncoras das 
cadeias produtivas com MPMEs, e a eliminação ou minimização da 
previsão legal que limita a cobertura da garantia ao risco de crédito, 
tendo em vista que o maior risco nessas operações é de performance.
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Gerenciamento de riscos 

Na estruturação do relacionamento entre o fundo garantidor e o 
FIDC, alguns riscos identificados por Kothari (2006), Carneiro e 
Goldfajn (2000), Pinheiro (2008) e Albernaz (2012) podem ser me-
didos, monitorados e mitigados da seguinte forma: 

1. Risco de crédito – i) realizar análises de crédito com atribuição 
de nível de risco aos participantes, baseadas em ferramentas 
estatísticas e/ou julgamentais, utilizadas de acordo com o valor 
e a natureza do crédito e monitoradas para confirmação de seu 
poder preditivo; ii) estabelecer limite de risco para as opera-
ções passíveis de garantia (limitando em seu estatuto o risco a 
um rating específico da Resolução 2.682, de 21 de dezembro 
de 1999 do CMN, como feito pelo BNDES FGI, por exemplo, 
que limita esse risco ao rating “D”); iii) estabelecer contraga-
rantias mínimas (aval dos sócios, de terceiros etc.); iv) utilizar 
garantias extras entregues pelos cedentes (over-collateral ou 
fundo reserva), que permitam suportar eventuais atrasos ou 
inadimplência; e v) fixar procedimentos mínimos exigíveis 
para recuperação de crédito. 

2. Risco de preço – estabelecer regras para a dação em pagamento 
nos casos que envolvam transação de máquinas, equipamentos 
e insumos, tais como critérios de avaliação, prazos para aliena-
ção e atribuição dos custos exclusivamente ao FIDC. 

3. Risco de pré-pagamento – estabelecer prazos mínimos e má-
ximos para exigibilidade e liquidação das operações (poden-
do constar no regulamento do FIDC).

4. Risco de taxas de juros – estabelecer critérios de atualização 
dos valores garantidos compatíveis com o benchmarking de re-
muneração dos ativos do fundo garantidor e/ou transferir even-
tual descasamento para o encargo por concessão da garantia.
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5. Risco de taxa de câmbio – utilizar as mesmas estratégias para 
o risco de taxas de juros ou, nos casos de operações internas, 
vedar a indexação à moeda estrangeira.

6. Risco de seleção adversa e de portfólio – i) estabelecer regras 
de compartilhamento de risco e obrigações de fornecimento 
de informações, tais como histórico de pagamentos, atrasos 
e volumes de operação; ii) estabelecer limites para a con-
centração da exposição da carteira e sistemas para avaliação 
constante da evolução da carteira de crédito, tanto em âmbito 
individual quanto integrado das operações sob diversas óti-
cas de integração; e iii) realizar testes de estresse para medir 
o impacto nos principais indicadores de performance do fun-
do sob condições extremas de mercado para provisionamento 
do risco de crédito assumido e adequação aos níveis de patri-
mônio de referência exigidos pela regulamentação.

7. Risco de performance – i) emitir relatórios gerenciais perió-
dicos para comparar a qualidade esperada à qualidade verifi-
cada das operações expostas ao risco de crédito; ii) certificar 
e manter registro de informações cadastrais das empresas 
participantes; iii) manter/travar o domicílio bancário aceito 
pela empresa contratante; iv) inserir arranjo ou cadeia produ-
tiva vinculada à empresa-âncora ou setor de atividade, com 
vinculação entre as receitas de contratantes e contratados da 
cadeia produtiva; v) estabelecer cessão fiduciária de direitos 
creditórios (recebíveis), performados ou não, em contrato de 
fornecimento de bens ou serviços, com controle de cance-
lamentos e alterações contratuais; e vi) realizar controle de 
acesso e de ações auditáveis em sistema informatizado inte-
grado entre empresas, FIDC e fundo garantidor.

8. Risco jurídico e regulatório – i) monitorar alterações de nor-
mas e regulamentos da CVM, Receita Federal ou outra enti-



335Sistema de garantias para cadeias produtivas: 
modelo de securitização para FIDCs

dade governamental que possam ser prejudiciais ao negócio; 
e ii) participar e propor melhorias jurídico-regulatórias em 
consultas públicas sobre alterações normativas.

Os FIDCs apoiados também precisariam ter algumas previsões 
específicas em seu regulamento. Entre essas, destacam-se os tipos 
de direitos creditórios passíveis de aquisição com limitação: 1) para 
segmentos de atuação (como industrial, comercial, agropecuário, fi-
nanceiro, imobiliário e de prestação de serviços); 2) para porte das 
empresas (MPMEs); 3) geográfica (uma região ou APL); 4) setorial 
(como os setores metalmecânico, automobilístico etc.); 5) empresarial 
(cadeia produtiva de determinada empresa); e 6) para tipo de créditos 
aceitos (como performados e/ou a performar).

Limites de cobertura

No modelo de negócio proposto, as operações passíveis de cobertura 
seriam somente aquelas realizadas no âmbito de FIDCs previamen-
te habilitados pelo fundo garantidor.  

Nesse caso, existem dois tipos diferentes de riscos a serem poten-
cialmente cobertos pela garantia do fundo: risco de crédito e risco 
de performance. O risco de crédito pode ser coberto para créditos 
performados ou a performar. A cobertura do risco de performance 
não será objeto de análise neste artigo, podendo constituir tema de 
pesquisas futuras.  

O modelo de cobertura proposto assume o risco de crédito da 
MPME até um limite previamente definido, assim o fundo garan-
tidor assume, apenas, o risco das perdas que ultrapassarem a perda 
projetada, que será avaliada para cada agente repassador, de forma 
semelhante ao mecanismo proposto por Lanz, Perufo e Mantese 
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(2014) para microcrédito. A Figura 2 demonstra a proposta de me-
canismo de cobertura do fundo, utilizando este modelo.

Figura 2
Mecanismo de cobertura do fundo garantidor de FIDCs
 

Cobertura do Fundo 

Perda Projetada Stop-Loss 

“Gatilho” 

Limite 

Fonte: Lanz, Perufo e Mantese (2014).

A principal característica da garantia ofertada pelo fundo, nesse 
modelo de garantia indireta, é a modalidade por carteira, constituí-
da para um prazo definido ou para um orçamento pré-determinado 
de acordo com o perfil das operações de cada FIDC, contemplando 
operações performadas e a performar. A garantia teria caráter sub-
sidiário e seria acionável após 180 dias do vencimento de todas as 
operações da carteira, sendo garantido somente o valor principal da 
operação, para simplificação operacional.

 A cobertura proposta é de metade (50%) das perdas exceden-
tes à projetada, com um limitador de cobertura (stop-loss), que é 
o valor máximo da garantia em reais, a ser definido no contrato 
entre as partes. O modelo proposto contempla o estágio atual de 
maturidade do financiamento a recebíveis no Brasil, exigindo dos 
agentes financeiros pagamento de comissão pecuniária – estimada 
inicialmente em 1,5% a 2,5% do valor do crédito, com base nas mé-
dias das comissões cobradas para esse percentual de garantia pelos 
fundos garantidores atualmente em operação (BNDES, 2015) – e 
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integralização de cotas, de modo semelhante ao empregado pelos 
fundos garantidores já em operação no Brasil, como o BNDES FGI 
e o FGO, e adotando um modelo simplificado com integralização de 
cotas pelo FIDC ou pelo agente financeiro operador habilitado pelo 
fundo garantidor (LANZ; PERUFO; MANTESE, 2014). 

As principais vantagens do modelo proposto são: incentivo para 
construção de um modelo sustentável pelos FIDCs, com divisão de 
risco; alta alavancagem e baixa expectativa de despesas com presta-
ção das garantias; flexibilidade para operações-piloto e fechamento 
de acordos em virtude de prazo limitado e outros condicionantes; 
averiguação do cumprimento dos objetivos, do desempenho dos 
parceiros e do programa em geral; e aderência ao modelo atual de 
atuação dos FIDCs para cadeias produtivas, com pouca necessidade 
de mudança legislativa e regulamentar.

Exemplificando o modelo de negócio, uma carteira de R$ 100 mi- 
lhões, com perda esperada de 6% (R$ 6 milhões), com franquia de 
50% dessa perda (R$ 3 milhões), sendo este o valor mínimo para 
solicitar honra, e fixação da garantia máxima em 7% da cartei-
ra (R$ 7 milhões) – stop-loss estatutário dos fundos regidos pela 
Lei 12.087/2009. A partir daí, foi possível simular alguns cenários. 

No primeiro cenário há uma perda líquida da carteira de R$ 10 mi- 
lhões e, com a aplicação da garantia de 50%, chega-se ao valor de 
R$ 5 milhões, mas deve-se descontar a franquia de R$ 3 milhões da 
perda esperada, o que resulta no valor de honra de R$ 2 milhões. O 
segundo cenário apresenta uma perda líquida de R$ 25 milhões e, 
com a aplicação da garantia de 50%, obtém-se o valor de R$ 12,5 mi- 
lhões, mas, ao deduzir a franquia de R$ 3 milhões, resulta no valor de 
R$ 9,5 milhões. No entanto, como a garantia máxima é de R$ 7 mi-
lhões, este é o valor final da honra. 
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O Quadro 2 apresenta uma demonstração de alguns cenários, con-
siderando os parâmetros descritos, para várias hipóteses de perda.

Quadro 2

Cobertura do fundo e perda para a instituição financeira 
garantida – a partir de perda projetada de 6% (em R$ mil)

Perda 
efetiva

Perda com 
inadimplência 
(sem o fundo)

Cobertura 
do fundo

garantidor

Cobertura 
fundo 

garantidor

Perda com 
inadimplência 
(com o fundo)

Perda 
do 

FIDC
4% 4.000 - - 4.000 4%
6% 6.000 - - 6.000 6%
8% 8.000 1.000 1% 7.000 7%

10% 10.000 2.000 2% 8.000 8%
12% 12.000 3.000 3% 9.000 9%

20% 20.000 7.000 7% 13.000 13%
25% 25.000 7.000 7% 18.000 18%

Fonte: Elaboração própria.

Percebe-se, portanto, que o custo implícito da garantia, quando 
subvencionado, pode ser calculado de forma equivalente ao custo de 
uma opção de venda, pois está associado à probabilidade de ocor-
rência de cada respectiva perda.

A alavancagem máxima pode ser determinada a partir da perda 
máxima assumida pelo fundo – sendo equivalente ao inverso desse 
valor (1/x). Nesse exemplo, “x” é igual ao stop-loss de 7% e a ala-
vancagem máxima é, portanto, 14,28 vezes, sem considerar outros 
riscos (como descasamento entre ativo e passivo) e custos e despe-
sas operacionais (cobertos pelo encargo por concessão de garantia), 
que recomendam a fixação desse limite em um patamar inferior. O 
capital mínimo, considerando as mesmas premissas – carteira de 
R$ 100 milhões e stop-loss de 7% –, seria igual à cobertura máxima 
do fundo (R$ 7 milhões). 
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Implantação e modelo de operação

A primeira etapa para implantação do modelo é a habilitação dos 
FIDCs pelos agentes financeiros cotistas perante o fundo. A pros-
pecção pode ser ativa – com avaliação da qualidade e do modelo 
de operação dos FIDCs já constituídos, analisando inadimplência, 
modelo do crédito, definição de condicionantes e negociação indivi-
dual – ou por meio de chamada pública com parâmetros de operação 
do FIDC pré-estabelecidos.

O regulamento do fundo e o contrato de habilitação dos FIDCs 
fixam as exigências e os condicionantes para outorga da garantia, 
além da perda projetada, da franquia para cada período e da pro-
gressão da parcela dos beneficiários para os elos mais distantes da 
cadeia de fornecedores, de forma semelhante ao modelo propos-
to para garantia indireta (BNDES, 2015) e microcrédito (LANZ; 
PERUFO; MANTESE, 2014).

Os benefícios obtidos são a expansão do volume de operações 
dos FIDCs relacionados a cadeias produtivas; o incentivo e a conso-
lidação de APLs com metodologia adequada e enfoque produtivo; e 
o incentivo à criação de novos operadores de FIDCs, gerando mais 
competição e mais alternativas aos tomadores de recursos. 

O registro das operações componentes da carteira garantida seria 
efetuado por meio de um processo com periodicidade pré-definida 
conforme o perfil das operações (lote) de cada FIDC, contemplan-
do informações básicas sobre cada operação contratada no âmbito 
do contrato de garantia (beneficiário, data de contratação, prazo, 
vencimento, valor antecipado, finalidade, taxa de juros e tarifa de 
abertura de crédito – TAC, número do contrato etc.). Com essas in-
formações, é possível monitorar o cumprimento dos condicionantes, 
como o cálculo do volume de empréstimos da carteira até o fecha-
mento do período de contratação de operações previsto no contrato. 
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O acionamento da cobertura ocorreria mediante solicitação pelo 
FIDC em relação às perdas da carteira após o período inicial de recu-
peração de crédito, com o envio das informações do contrato e o saldo 
de principal não pago. Assim, seria feita a verificação das informa-
ções com os registros de contratação por meio de auditoria amostral, 
a qual confirmaria o cumprimento da condição de vinculação de ga-
rantias, dos procedimentos de cobrança e dos valores inadimplentes, 
com parecer final para aprovação do pagamento da cobertura.

Os principais desafios do modelo proposto são a dificuldade 
para identificação dos registros oficiais de inadimplência e a falta 
de padronização no mercado quanto à adoção atual das práticas de 
negativação em bureau de crédito; a obrigação da instituição em 
repassar valores recuperados após o pagamento da honra; e a exi-
gência de contragarantias, conforme previsto nos regulamentos dos 
fundos constituídos sob a égide da Lei 12.087/2009, que podem não 
estar adequadas às operações de recebíveis de FIDCs.

Além das principais vantagens observadas no modelo, já cita-
das anteriormente, percebe-se que ele se mostra aderente ao modus 
operandi atual dos FIDCs, sem exigir mais investimentos em siste-
mas de informação.

Conclusões

O artigo apresenta uma proposta de sistema de garantias com-
plementares para as operações de antecipação de recebíveis por 
MPMEs no âmbito de cadeias produtivas, por meio de um fundo 
garantidor, que prestaria garantias diretamente aos FIDCs, toma-
dores do risco de crédito. O modelo proposto foi estruturado para 
permitir a concessão de crédito de forma sustentável, por meio de 
investimentos de entes públicos e privados, diminuindo o impacto 
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de questões como insuficiência de garantias, assimetria de informa-
ções e custos de transação, ao mesmo tempo que atua na promoção 
de uma gestão de crédito completa e criteriosa por parte dos opera-
dores, estabelecendo previamente os objetivos e acompanhando-os 
pari passu de forma iterativa.

A proposta de estruturação do fundo leva em consideração a expe- 
riência internacional com garantias conforme Pombo e Herrero (2003), 
OECD (2010) e o histórico do sistema de garantias no Brasil (Fundo de 
Garantia para a Promoção da Competitividade – FGPC; Fundo de Aval 
para a Geração de Emprego e Renda – Funproger; BNDES FGI; FGO; 
e Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – Fampe). Essas inicia-
tivas oferecem subsídios interessantes para a estruturação da proposta, 
de forma a evitar a repetição de erros passados.  

A operação da garantia a cadeias produtivas por meio dos FIDCs 
para o risco de crédito performado, por meio do pagamento de uma 
comissão pecuniária pela constituição da garantia, pode tornar o fun-
do autossustentável e permitir a ampliação das operações para an-
tecipações de recebíveis não performados ou outros tipos de riscos, 
promovendo o financiamento com desintermediação financeira.

O compartilhamento de riscos, a adoção de critérios de perfor-
mance para ingresso das MPMEs na cadeia produtiva e a limitação 
da cobertura máxima por um mecanismo de stop-loss minimizam a 
seleção adversa e o risco moral por parte dos FIDCs na constituição 
de suas carteiras de crédito. A exigência da integralização de cotas 
pelos agentes financeiros ou pelos FIDCs contribui para uma me-
lhor gestão do fundo e cria um compromisso de longo prazo, além 
de alinhar interesses.

O pagamento após a adoção de medidas para recuperação de 
crédito, em um modelo de final-loss, simplifica tanto a operação 
do fundo garantidor quanto a gestão dos FIDCs e das empresas-
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-âncoras. Caso a inadimplência se mantenha dentro dos níveis espe-
rados, o fundo pode contribuir para alavancar o alcance do sistema 
de financiamento a cadeias produtivas e, em casos de crises cíclicas, 
pode contribuir para sua sobrevivência. 

Como sugestões para pesquisas futuras, pode ser analisada a in-
clusão da cobertura do risco de performance, da garantia para re-
cebíveis sem garantias firmes (melhores esforços), da garantia dos 
fundos de investimentos em FIDCs (FIFIDC) ou a possibilidade de 
adoção da sistemática de leilão das garantias, tendo como vencedor 
quem gerar maior volume de operações de antecipações de recebí-
veis, como no modelo utilizado pela Nacional Financiera (Nafin)2 
no México. Também podem ser realizados estudos comparativos 
entre o sistema brasileiro e as experiências internacionais ou en-
tre as diversas modalidades de garantia disponíveis no país, com 
abordagens qualitativas, focadas na avaliação de especialistas e par-
ticipantes do mercado, ou quantitativas, correlacionando as caracte-
rísticas de cada modalidade com seu desempenho.
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Resumo

O artigo pretende discutir o impacto, nos atuais planos de benefício 
definido, da manutenção da chamada condição de “como se na ativa 
estivesse”, ou condição CSNAE, como proposta pelo célebre atuá-
rio Rio Nogueira, nos regulamentos dos planos básicos de benefícios 
(RPBB) de várias entidades fechadas de previdência complementar 
(EFPC). Demonstra-se que essa condição foi inserida em um con-
texto em que a economia brasileira crescia a taxas de 7% ao ano, 
o chamado Milagre Econômico (1968-1973), e em que, portanto, os 
ganhos de produtividade eram visíveis. Esse aumento de produtivi-
dade fez com que várias EFPCs, em particular aquelas das empresas 
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estatais, estendessem esse benefício não só para os ganhos reais dos 
funcionários ativos, mas também para os dos inativos, criando um 
impeditivo que somente anos depois seria identificado como foco de 
desequilíbrio.

Abstract

This paper discusses the impact on the current Defined Benefit 
Plans from mantaining several private retirement funds in the 
regulations for basic benefit plans under the so-called “as if 
working” (CSNAE, in the Portuguese acronym), as proposed by the 
famous mathematician Rio Nogueira. This article will show that this 
situation was introduced when the Brazilian economy was growing 
at a rate of 7% per year, also known as the economic miracle and 
when, in this particular situation, productivity gains were visible. 
This increase in productivity led to several pension funds, including 
those run by State-owned companies extending this benefit not 
only to active workers, but also to retired employees. This created 
an obstacle that would only be identified as a focus of imbalance 
several years later.
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Introdução

A previdência complementar, de natureza privada, é um importante 
instrumento de poupança à disposição da população, que permite a 
manutenção do nível e da qualidade de vida de um trabalhador ao 
se aposentar.

Ela integra o conjunto de benefícios de vários planos de cargos e 
salários de diversas empresas e é disciplinada por um regulamento 
do plano básico de benefícios, que prevê todos os benefícios, bem 
como o seu custeio e demais regras.

À época da instituição do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), a realidade brasileira era bastante diferente da atual. O país 
crescia a taxas de 6 a 7% ao ano, no chamado período do Mila-
gre Econômico, quando ganhos de produtividade e ganhos salariais 
eram recorrentes.

Várias entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), 
em especial aquelas patrocinadas pelas empresas públicas, introdu-
ziram diversos dispositivos em seus regulamentos, de forma a con-
ferir à previdência privada um atrativo a mais para a carreira. Isso 
objetivava facilitar a atração do capital humano adequado para o 
desempenho do papel esperado para essas instituições.

Entre esses dispositivos estava a condição “como se na ativa esti-
vesse”, doravante chamada de condição CSNAE, expressão cunha-
da pelo célebre atuário Rio Nogueira (NOGUEIRA, 1984). Essa 
condição previa que o empregado aposentado iria perceber um be-
nefício pós-emprego equivalente ao salário da ativa, como se ainda 
estivesse trabalhando. A razão para adoção de tal dispositivo foi a 
de que várias autarquias federais tornaram-se empresas públicas e 
seus empregados deixaram de ser estatutários, regidos pelo Esta-
tuto dos Funcionários Civis da União, que previa a aposentadoria 
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integral, e passaram a ser regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), cujas regras eram estabelecidas pelo então Instituto 
Nacional da Previdência Social. A condição CSNAE fazia aplicar 
nas empresas públicas a mesma regra que era aplicada para os ser-
vidores da administração direta. 

Ao mesmo tempo, várias empresas concediam ganhos salariais 
reais a título de produtividade, que acabavam se estendendo aos be-
nefícios por conta da condição CSNAE. Com a mudança da reali-
dade da economia brasileira, de crescimento errático e de inflação 
galopante associada a uma fase de arrocho salarial do funcionalismo 
público nos anos 1990, várias EFPCs reviram seus planos básicos de 
benefícios para alterar a condição CSNAE.

O artigo pretende discutir os efeitos da condição CSNAE nos 
planos de benefícios, em especial nos planos de benefício definido 
(BD). Com esse intuito, foi realizada extensa pesquisa bibliográfica 
por meio de consultas ao Arquivo de História da Ciência do Museu 
de Astronomia e Ciências Afins (AHC/Mast), no Rio de Janeiro, 
e ao Centro de Documentação e Informação da Associação Brasi-
leira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (CDI/
Abrapp), para recuperar documentos que mostram de forma cabal 
o impacto da condição CSNAE1, com destaque para o artigo do 
professor Rio Nogueira, que desenvolveu metodologia própria para 
mostrar o perigo de tal condição (NOGuEIRA, 1984). 

O presente artigo está estruturado em cinco partes, incluindo esta 
introdução e a conclusão. A seção seguinte faz uma contextualiza-
ção da previdência complementar desde o aparecimento da previ-

1 Também foram visitadas outras instituições, entre elas a Fundação Petrobras de 
Seguridade Social (Petros), onde foi recuperada a visão de que o próprio Rio 
Nogueira era contrário à condição CSNAE, mas que assim mesmo ela teria sido 
implantada em vários planos por ele estruturados.



353Impactos causados pela concessão de ganhos reais e de ganhos de 
produtividade nos benefícios oferecidos por planos de benefício definido

dência social no mundo e em particular no Brasil. Ela também mos-
tra as diferentes modalidades e visa situar o leitor no que se segue.

A terceira seção traz uma breve discussão sobre o conceito de 
produtividade à luz da teoria econômica e apresenta dados da eco-
nomia brasileira que mostram a queda vertiginosa da produtividade 
do trabalho, provando que a condição existente na década de 1970 
desapareceu por completo e que a manutenção da condição CSNAE 
pode significar perdas pesadas para as EFPCs.

A quarta seção apresenta argumento teórico baseado em traba-
lho do atuário Rio Nogueira. Na realidade, foi realizada uma apro-
ximação discreta do tratamento contínuo por ele dado à condição 
CSNAE, mas que permite da mesma forma atestar que esta condi-
ção levaria as EFPCs a adotarem metas atuariais inexequíveis, pois 
implicariam rentabilidades da área de investimento muito pouco 
prováveis de serem alcançadas, fazendo com que o crescimento do 
passivo atuarial em muito suplantasse o crescimento dos ativos ga-
rantidores, gerando déficits crescentes.

Evolução histórica da previdência complementar

O primeiro sistema de seguro social do qual se tem notícia foi criado 
pelo chanceler alemão Bismarck, em 1888, como fruto da visão des-
se político, que antevia a necessidade de criar um mecanismo social 
de apoio aos soldados que voltavam mutilados das guerras nas quais 
a Alemanha havia se engajado.

Essa iniciativa rapidamente se expandiu na Europa, de forma que 
até 1948 esse sistema foi implantado em vários países europeus. Na 
América do Sul, os primeiro países a adotarem medidas nesse sentido 
foram o Chile, em 1921, a Argentina, em 1922, e o Brasil, em 1923, 
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este último por meio da Lei Eloy Chaves2, que instituiu a caixa de 
aposentadoria e pensões para os empregados da rede ferroviária.

De 1926 a 1939 foram criados os chamados institutos de previ-
dência, organizados para diferentes classes de atividades, como o 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB), o Ins- 
tituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI) e o 
Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários (IAPC). 
Em 1960 foi instituída a primeira Lei Orgânica da Previdência So-
cial por meio da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960, que culminou 
na criação, em 1966, do Instituto Nacional da Previdência Social 
(INPS), congregando os diversos institutos em um único órgão.

Em 1977, por meio da Lei 6.439, de 1º de setembro de 1977, criou-
-se o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (Sinpas), 
mas foi somente em 1988 que a Constituição Federal (CF) definiu de 
forma clara e objetiva o conceito de seguridade social.

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a asse-
gurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social 
(artigo 194 da CF), sendo, portanto, um marco importante ao incluir 
a previdência como um dos direitos básicos do cidadão.

Dado seu escopo, o presente artigo irá ater-se à previdência, não 
diminuindo a importância da saúde e da assistência social.

A organização da previdência social é sustentada por dois prin-
cípios básicos, conforme definição do próprio texto constitucional: 
compulsoriedade e contributividade. Existem no Brasil dois regimes 
previdenciários de natureza pública –  o Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS) e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) – e 
outro de natureza privada, como pode ser visualizado na Figura 1.

2 Decreto 4.682, de 24 de janeiro de 1923.
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Figura 1

A Previdência no Brasil

Previdência no Brasil

Regime de Previdência Complementar

Regime Geral de Previdência Social
Público
Filiação obrigatória para 
trabalhadores regidos pela CLT
Operado pelo INSS
Regime financeiro de caixa

Regimes Próprios de Prev. Servidores
Público
Filiação obrigatória para servidores
públicos titulares de cargos efetivos 
da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e Municípios
Via de regra, regime financeiro de caixa

Privado
Natureza contratual
Filiação facultativa
Autônomo em relação ao Regime Geral
de Previdência Social e aos regimes 
próprios dos servidores públicos
Regime financeiro de capitalização

Fonte: Vanzilotta (2014).

A Constituição Federal, em seu artigo 201, determina o alcance 
da Previdência Social:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime 
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, 
nos termos da lei, a: 
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; 
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IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos se-
gurados de baixa renda; 
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 
companheiro e dependentes. (BRASIL, 1988). 

A previdência social também se assenta em princípios básicos 
que podem ser assim enumerados:

• o benefício de aposentadoria não pode ser inferior ao salário 
mínimo;

• todos os salários utilizados no cálculo do benefício deverão ser 
atualizados, na forma da lei; e

• existem requisitos para aposentadoria que se baseiam em anos 
de contribuição bem como em idade.

Nesse sentido, aparece o conceito de que a aposentadoria é um 
seguro de renda destinado àqueles que perdem sua capacidade de 
trabalho, e está relacionada, essencialmente, à velhice. 

É fundamento básico dessa complexa engrenagem o fato de que 
a previdência (social ou privada) não tem por objetivo, em qualquer 
lugar do mundo, pagar benefícios que representem 100% da renda 
do trabalhador ativo e de que nenhum benefício previdenciário terá 
assegurado o seu pagamento se não estiver claramente definida a 
fonte responsável pelo seu financiamento.

Até o momento o trabalho abordou exclusivamente a previdência 
social. E a previdência complementar? Como visto na Figura 1, ela 
integra o sistema de previdência no Brasil, mas como? Para respon-
der a essa pergunta, é preciso remeter-se à Constituição Federal, que 
em seu artigo 202 diz:

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar 
e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de pre-
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vidência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas 
que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complemen-
tar. (BRASIL, 1988). 

Assim, fica claro que o princípio básico é o da autonomia da von-
tade, pois se trata de um sistema facultativo e como tal é regido 
pela autonomia privada da vontade em contratar. O indivíduo tem a 
opção de entrar no sistema, nele permanecer, bem como de se reti-
rar dele quando tiver vontade. O mesmo valendo para as empresas 
patrocinadoras.

As contribuições do empregador, os benefícios e as condições 
contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de bene-
fícios das entidades de previdência privada não integram o contrato 
de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios 
concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos ter-
mos da lei. 

Conforme disposto na Constituição Federal, o marco regulatório 
é a Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001, que revogou a 
Lei 6.435, de 15 de julho de 1977. Por esse normativo, o sistema de 
previdência complementar passou a ser dividido em entidades aber-
tas e fechadas.

As entidades abertas são entidades constituídas unicamente sob a 
forma de sociedades anônimas e têm por objetivo instituir e operar 
planos de benefícios de caráter previdenciário, concedidos em for-
ma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a qualquer 
pessoa física.

As entidades fechadas são fundações ou sociedades civis, sem 
fins lucrativos, que administram planos de benefícios acessíveis aos 
empregados e dirigentes de uma empresa, grupo de empresas ou 
associações, as quais serão denominadas patrocinadoras/instituido-
ras. A Figura 2 explicita essa divisão.
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Figura 2
Entidades abertas e fechadas

Previdência
Social

Regime Geral de
Previdência Social

  
(setor privado)

Regime Próprio de
Previdência Social

  
(servidores civis/militares)

Entidades Abertas
Previdência Complementar

  
(CNSP / Susep-MF)

Entidades Fechadas
Previdência Complementar

  
(s/fins lucrativos)

FUNPRESP
  

(servidores públicos civis)

Regime de Previdência 
Complementar

  
(facultativo)

Fonte: Vanzilotta (2014).

Tanto as entidades fechadas como as entidades abertas têm as 
suas vantagens.

• Vantagens das entidades fechadas:
– patrocínio da empresa;
– menor custo (não existe taxa de carregamento e, muitas ve-

zes, taxa de administração);
– mais transparência na gestão;
– saldo mais alto no fim do período de contribuição; e
– critérios mais favoráveis na concessão do benefício aos par-

ticipantes.
• Vantagens das entidades abertas:

– mais flexibilidade na contribuição e alocação dos recursos;
– blindagem dos valores (os recursos não se misturam, per-

tencem somente ao associado/contribuinte);
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– decisão, por parte do contribuinte, sobre o momento da apo-
sentadoria; e

– disponibilidade de resgate a qualquer tempo.

As entidades abertas operam dois planos de benefícios: o PGBL e 
o VGBL. O PGBL é um tipo de plano de previdência, cuja sigla sig-
nifica plano gerador de benefício livre. Já o VGBL é um seguro de 
vida com cobertura por sobrevivência, cuja sigla significa vida ge-
radora de benefício livre, sendo considerado “popularmente” como 
uma das modalidades de plano de previdência privada adotadas no 
Brasil. Ambos têm como objetivo possibilitar a formação de uma 
poupança que será transformada em renda de aposentadoria no fu-
turo. O Gráfico 1 mostra a divisão entre as modalidades de VGBL e 
PGBL em junho de 2015.

Gráfico 1 

Modalidades de planos – entidades abertas (outubro/2014)

VGBL PGBL Trad. Sobrevivência Riscos 

86,76%

9,08%

1,68%

0,02%

3,3%

Demais Produtos 

Fonte: Fenaprevi (2014, p. 7).  
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Nos planos de benefício definido (BD), os benefícios têm seu va-
lor ou nível previamente estabelecidos, sendo o custeio determinado 
atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção. 

De modo geral, é um plano que proporciona um benefício de apo-
sentadoria a partir de uma idade pré-determinada, na forma de renda 
vitalícia, cujo valor depende da média salarial e do valor do benefício 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em um plano BD, o 
patrimônio pertence ao conjunto dos participantes, não sendo alocado 
em contas individuais. 

• São vantagens dos planos BD:
– conhecimento prévio do valor do benefício de aposentadoria;
– pagamento do benefício de forma vitalícia; e 
– risco mais concentrado na patrocinadora e na entidade.

• São desvantagens dos planos BD:
– pouca ou nenhuma flexibilidade na forma de pagamento do 

benefício;
– a contribuição efetuada pelo participante, após atingidas todas 

as carências, não se traduz em aumento do valor do benefício;
– falta de previsibilidade dos custos;
– impossibilidade de opção pelo regime tributário regressivo; e
– dificuldades na adoção dos institutos de portabilidade e be-

nefício proporcional diferido.

Nos planos de contribuição definida (CD), os benefícios têm seu 
valor ajustado ao saldo de conta do participante, inclusive na fase 
de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua 
aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos. É um plano 
em que os participantes e a patrocinadora contribuem mensalmente 
com uma determinada quantia, que é contabilizada em uma conta 
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individual, juntamente com o retorno dos investimentos. Nada mais 
é do que um fundo de investimentos (poupança programada), em 
que o saldo acumulado na data da aposentadoria é transformado em 
benefícios de renda mensal (não vitalícios). No Brasil, começaram a 
surgir na década de 1980.

• São vantagens dos planos CD:
– menos risco para as empresas;
– mais transparência para os participantes; e
– mais flexibilidade quanto às formas de pagamento do benefício.

• São desvantagens dos planos CD:
– menos proteção nos casos de invalidez e morte;
– possível impacto no padrão de vida do participante em caso 

de planejamento inadequado, que poderia levar ao esgota-
mento dos recursos antes do previsto; e

– gestão mais complexa (maximizar benefícios com custos 
administrativos razoáveis).

Nos planos de contribuição variável (CV), também conhecidos 
como planos mistos, os benefícios apresentam a conjugação das ca-
racterísticas das modalidades de CD e BD. De modo geral, é CD na 
fase de acumulação, com a conversão do saldo acumulado em uma 
renda vitalícia, temporária ou certa. Podem também ser estrutura-
dos de modo que os benefícios programados sejam CD, mas caso 
ocorra o falecimento do participante, o benefício é calculado na mo-
dalidade BD. A atual divisão das modalidades de planos encontra-
-se no gráfico 2.
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Gráfico 2 

Modalidades de planos – entidades fechadas (junho/2015)

BD

421

358

CD CV

323

Fonte: Previc (2015).

Tem sido intenso, nos últimos anos, o debate a respeito dos tipos 

de plano. Os planos BD têm sido vistos como sendo de grande risco, 

podendo prejudicar os negócios e a saúde financeira das empresas. 

Já os planos CD têm sido vistos com a “única alternativa” para eli-

minar os riscos para as empresas. Esse debate fica patente quando 

examinamos o item 29 do Guia Previc: melhores práticas em fun-

dos de pensão. 

Os riscos atuariais estão basicamente presentes nos planos de bene-

fício definido (BD) e de contribuição variável (CV) que oferecem 

renda vitalícia ou garantia de benefício mínimo, e de contribuição 

definida (CD) que oferecem benefícios de risco mutualistas por mor-
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te, invalidez ou morbidez. Esses riscos podem levar ao surgimento 
de desequilíbrio atuarial (déficit ou superávit). (PREVIC, 2010).3

O Gráfico 2 mostra a tendência de redução da modalidade BD 
desde meados da década de 1990 em virtude do maior risco associa-
do ao plano com base na quantidade de planos.

Gráfico 3

Evolução da modalidade de planos (1994-2014)

Fonte: Vanzilotta (2014). 

Muitos fundos saldaram planos BD e criaram planos CD/CV para 
obterem um maior controle do risco. Hoje os planos CD/CV já do-
minam o mercado.

A Figura 3 mostra o porquê dessa situação de forma bastante cla-
ra, baseando-se no mapa de riscos de planos BD usado pela Previc 
em sua supervisão baseada em riscos (SBR).

3 A esse respeito pode-se consultar adicionalmente Chan, Silva e Martins (2010) 
e Conde e Ernandes (2007).
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Figura 3

Mapa de riscos de planos BD (2012) – níveis 1 e 2

Déficit
Prob ALTA

2 Planos
190,7 RM

51,1 Déficit
0,00 R Amortizar

54 Planos
45.783,9 RM

5.230,3 Superávit
0,00 R Amortizar

45 Planos
14.960,1 RM

6.934,5 Superávit
0,00 R Amortizar

54 Planos
130,2 RM

65,9 Superávit
13,1 R Amortizar

17 Planos
12.377,7 RM

3.758,1 Superávit
0 R Amortizar

23 Planos
125.700,3 RM

27.571,5 Superávit
15.345,0 R Amortizar

121 Planos
179.804,4 RM

7.002,4 Superávit
7.100,8 R Amortizar

3 Planos
426,7 RM

113,6 Déficit
35,5 R Amortizar

23 Planos
38.861,0 RM

7.676,8 Déficit
2.732,6 R Amortizar

Sem Reserva
Especial

Prob MÉDIA

Com Reserva
Especial

Prob BAIXA

NÍVEL 2
101 PLANOS

NÍVEL 1
28 PLANOS

NÍVEL 0
161 PLANOS

Tábua AT-200 ou sup
Taxa juros <= 5%
sem R Amortizar

Tábua AT-200 ou sup
Taxa juros <= 5%

não atende aos
critérios dos níveis

1 e 2

Fonte: Vanzilotta (2014). 

A Lei Complementar 109/2001 revoga toda a legislação vigente, 
dispõe sobre as regras gerais da previdência complementar, cria a 
obrigatoriedade de prestar informações aos participantes, e inicia um 
grande esforço de regulamentação, priorizando a gestão das EFPCs. 
As EFPCs se confundiam com o próprio plano de benefícios e os 
controles da entidade e as informações contábeis, atuariais e de in-
vestimentos tinham como parâmetro a entidade, ao invés do plano.
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A Lei Complementar 108, de 29 de maio de 2001, que se aplica 
às EFPCs patrocinadas por empresas públicas, instituiu a carência 
mínima de sessenta contribuições mensais a plano de benefícios e 
cessação do vínculo com o patrocinador, para se tornar elegível a 
um benefício de prestação que seja programada e continuada. 

Importantes alterações foram introduzidas, como a paridade contri-
butiva (participantes, assistidos e patrocinador) e a paridade nos con-
selhos deliberativo e fiscal. O conselho deliberativo é o órgão máximo 
da estrutura organizacional, responsável pela definição da política 
geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios. E 
o conselho fiscal é o órgão de controle interno da entidade.

A Lei Complementar 108/2001 também proibiu o repasse de ga-
nhos de produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza para 
as aposentadorias já concedidas. Esse item merecerá análise mais 
apurada no decorrer do trabalho.

Constituem-se documentos básicos de uma EFPC, o estatuto, 
o convênio de adesão e o regulamento do plano básico de benefí-
cios. A Resolução 8, de 19 de fevereiro de 2004, do Conselho de 
Gestão da Previdência Complementar do Ministério da Previdência 
Social (MPS/CGPC), estabelece os elementos mínimos que devem 
estar presentes nesses documentos (BRASIL, 2004). O estatuto é o 
conjunto de regras de funcionamento da entidade, ao passo que o 
contrato de adesão é a formalização da condição de patrocinador ou 
instituidor de um plano de benefício, celebrado entre o patrocinador 
ou instituidor e a entidade, em relação a cada plano de benefícios por 
este administrado. O regulamento é o contrato entre a entidade e o 
participante, por meio do qual se estabelecem direitos e obrigações 
das partes.
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Ganhos de produtividade e ganhos salariais 
A Teoria Econômica

De uma forma simplificada, o processo produtivo pode ser esque-
matizado como na Figura 4 a seguir. Alguns bens, chamados de 
insumos (inputs), são combinados por meio de um processo generi-
camente nomeado “tecnologia”, representado pela função de produ-
ção, e produzem um fluxo de bens e serviços chamado de produto.

Figura 4
Processo produtivo

Mercado de
insumos: L e K,

com preços w e r

Firma
Y = f(L,K1)

Mercado de y,
com preço p

L y

Fonte: Elaboração própria.

No caso mais simples, a firma considera os preços de y e do traba-
lho como dados no mercado e, assim, deve contratar trabalhadores no 
mercado de insumos, utilizá-los no processo produtivo (tecnologia), 
elaborar o produto y e vendê-lo no mercado de produto.

A função de produção representa a máxima quantidade de produ-
ção possível, dada a quantidade de insumo e a tecnologia disponível.

ymax = f(x)    

 
 

Constituem-se documentos básicos de uma EFPC, o estatuto, o convênio de 
adesão e o regulamento do plano básico de benefícios. A Resolução 8, de 19 
de fevereiro de 2004, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar do 
Ministério da Previdência Social (MPS/CGPC), estabelece os elementos 
mínimos que devem estar presentes nesses documentos (BRASIL 2004). O 
estatuto é o conjunto de regras de funcionamento da entidade, ao passo que o 
contrato de adesão é a formalização da condição de patrocinador ou instituidor 
de um plano de benefício, celebrado entre o patrocinador ou instituidor e a 
entidade, em relação a cada plano de benefícios por este administrado. O 
regulamento é o contrato entre a entidade e o participante, por meio do qual se 
estabelecem direitos e obrigações das partes. 
 
 
Ganhos de Produtividade e Ganhos salariais [nível 1] 
   
 
A Teoria Econômica [nível 2] 
 
De uma forma simplificada, o processo produtivo pode ser esquematizado 
como na Figura 4 a seguir. Alguns bens, chamados de insumos (inputs), são 
combinados por meio de um processo genericamente nomeado “tecnologia”, 
representado pela função de produção, e produzem um fluxo de bens e 
serviços chamado de produto. 
 
Figura 4 
Processo produtivo 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 

 
No caso mais simples, a firma considera os preços de y e do trabalho como 
dados no mercado e, assim, deve contratar trabalhadores no mercado de 
insumos, utilizá-los no processo produtivo (tecnologia), elaborar o produto y e 
vendê-lo no mercado de produto. 
A função de produção representa a máxima quantidade de produção que pode 
ser produzida, dada a quantidade de insumo e a tecnologia disponível. 
 

ymax = f(x)  função de produção 
 
A análise pode ser conduzida no curto prazo, quando ao menos um fator está 
fixo, ou no longo prazo. Tratemos inicialmente do curto prazo: considere uma 
firma com uma função de produção de curto-prazo: y = f(L,K1). No curto prazo, 

Mercado de 
insumos:L e 

K, com 
preços w e r 

Firma 
Y = f(L,K1) 

Mercado de y, 
com preço p 

L y 

    função de produção

A análise pode ser conduzida no curto prazo, quando ao menos 
um fator está fixo, ou no longo prazo. Tratemos inicialmente do 
curto prazo: considere uma firma com uma função de produção de 
curto-prazo: y = f(L,K1). No curto prazo, a quantidade de capital 
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K1 já foi determinada (as instalações da empresa, as máquinas e os 
equipamentos já estão prontos para entrar em operação). 

Uma vez que K1 já foi determinada, resta à firma determinar a 
quantidade de trabalho. Note que dada a tecnologia, fixar L implica 
em determinar y.

Problema da firma: qual é a quantidade de L que maximiza o lucro?

 
 

a quantidade de capital K1 já foi determinada (as instalações da empresa, as 
máquinas e os equipamentos já estão prontos para entrar em operação).  
Uma vez que K1 já foi determinada, resta à firma determinar a quantidade de 
trabalho. Note que dada a tecnologia, fixar L implica em determinar y. 
 
Problema da firma: qual é a quantidade de L que maximiza o lucro? 

Max
L

  = RT – CT 

 = p.f(L,K1) – wL – rK1 

dL
d  = p

L
f


 – w = 0  pPmaL = w (condição de 1ª ordem) 

Ld
d

2

2  = p
L
f




2

2
< 0  PmaL é decrescente (condição de 2ª ordem) 

 
A condição de equilíbrio da firma no curto prazo implica que o salário real deva 
ser fixado ao nível de produção. Caso analisemos o longo prazo, quando 
ambos os insumos K e L variam, temos a condição a seguir. O longo prazo 
corresponde a um período em que todos os fatores são variáveis (não há fator 
fixo). 
Problema da firma 

Max
K,L

  = pf(L,K) – wL – rK 

L
  = pPmaL – w = 0    pPmaL = w 

K
  = pPmaL – r = 0    pPmaK = r 

 
Ou seja, cada fator de produção deve ter a quantidade fixada de forma que seu 
produto marginal seja igual ao seu custo real. No início do século 20, o 
professor Paul Douglas, economista da Universidade de Chicago, observou um 
fenômeno interessante na economia norte-americana: a participação dos 
salários na renda nacional mantinha-se aproximadamente constante ao longo 
de vários anos. 
Para representar esse fato, solicitou ao professor Charles Cobb, estatístico 
também da Universidade de Chicago, uma função de produção da economia 
norte-americana que mostrasse essa característica. O resultado encontrado é a 
famosa função do tipo Cobb-Douglas (COBB; DOUGLAS, 1928) em que a 
resposta foi: 

Y = LK  ,  > 0 e  +  = 1 
Dessa forma funcional podemos obter os produtos marginais do capital e do 
trabalho como sendo: 
 

 
 

a quantidade de capital K1 já foi determinada (as instalações da empresa, as 
máquinas e os equipamentos já estão prontos para entrar em operação).  
Uma vez que K1 já foi determinada, resta à firma determinar a quantidade de 
trabalho. Note que dada a tecnologia, fixar L implica em determinar y. 
 
Problema da firma: qual é a quantidade de L que maximiza o lucro? 

Max
L

  = RT – CT 

 = p.f(L,K1) – wL – rK1 

dL
d  = p

L
f


 – w = 0  pPmaL = w (condição de 1ª ordem) 

Ld
d

2

2  = p
L
f




2

2
< 0  PmaL é decrescente (condição de 2ª ordem) 

 
A condição de equilíbrio da firma no curto prazo implica que o salário real deva 
ser fixado ao nível de produção. Caso analisemos o longo prazo, quando 
ambos os insumos K e L variam, temos a condição a seguir. O longo prazo 
corresponde a um período em que todos os fatores são variáveis (não há fator 
fixo). 
Problema da firma 

Max
K,L

  = pf(L,K) – wL – rK 

L
  = pPmaL – w = 0    pPmaL = w 

K
  = pPmaL – r = 0    pPmaK = r 

 
Ou seja, cada fator de produção deve ter a quantidade fixada de forma que seu 
produto marginal seja igual ao seu custo real. No início do século 20, o 
professor Paul Douglas, economista da Universidade de Chicago, observou um 
fenômeno interessante na economia norte-americana: a participação dos 
salários na renda nacional mantinha-se aproximadamente constante ao longo 
de vários anos. 
Para representar esse fato, solicitou ao professor Charles Cobb, estatístico 
também da Universidade de Chicago, uma função de produção da economia 
norte-americana que mostrasse essa característica. O resultado encontrado é a 
famosa função do tipo Cobb-Douglas (COBB; DOUGLAS, 1928) em que a 
resposta foi: 

Y = LK  ,  > 0 e  +  = 1 
Dessa forma funcional podemos obter os produtos marginais do capital e do 
trabalho como sendo: 
 

 
(condição de 1ª ordem)

  
é decrescente (condição de 2ª ordem)

A condição de equilíbrio da firma no curto prazo implica que o 
salário real deva ser fixado ao nível de produção. Caso analisemos 
o longo prazo, quando ambos os insumos K e L variam, temos a 
condição a seguir. O longo prazo corresponde a um período em que 
todos os fatores são variáveis (não há fator fixo).

Problema da firma:

 
 

a quantidade de capital K1 já foi determinada (as instalações da empresa, as 
máquinas e os equipamentos já estão prontos para entrar em operação).  
Uma vez que K1 já foi determinada, resta à firma determinar a quantidade de 
trabalho. Note que dada a tecnologia, fixar L implica em determinar y. 
 
Problema da firma: qual é a quantidade de L que maximiza o lucro? 

Max
L

  = RT – CT 

 = p.f(L,K1) – wL – rK1 

dL
d  = p

L
f


 – w = 0  pPmaL = w (condição de 1ª ordem) 

Ld
d

2

2  = p
L
f




2

2
< 0  PmaL é decrescente (condição de 2ª ordem) 

 
A condição de equilíbrio da firma no curto prazo implica que o salário real deva 
ser fixado ao nível de produção. Caso analisemos o longo prazo, quando 
ambos os insumos K e L variam, temos a condição a seguir. O longo prazo 
corresponde a um período em que todos os fatores são variáveis (não há fator 
fixo). 
Problema da firma 

Max
K,L

  = pf(L,K) – wL – rK 

L
  = pPmaL – w = 0    pPmaL = w 

K
  = pPmaL – r = 0    pPmaK = r 

 
Ou seja, cada fator de produção deve ter a quantidade fixada de forma que seu 
produto marginal seja igual ao seu custo real. No início do século 20, o 
professor Paul Douglas, economista da Universidade de Chicago, observou um 
fenômeno interessante na economia norte-americana: a participação dos 
salários na renda nacional mantinha-se aproximadamente constante ao longo 
de vários anos. 
Para representar esse fato, solicitou ao professor Charles Cobb, estatístico 
também da Universidade de Chicago, uma função de produção da economia 
norte-americana que mostrasse essa característica. O resultado encontrado é a 
famosa função do tipo Cobb-Douglas (COBB; DOUGLAS, 1928) em que a 
resposta foi: 

Y = LK  ,  > 0 e  +  = 1 
Dessa forma funcional podemos obter os produtos marginais do capital e do 
trabalho como sendo: 
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Ou seja, cada fator de produção deve ter a quantidade fixada de 
forma que seu produto marginal seja igual ao seu custo real. No iní-
cio do século XX, o professor Paul Douglas, economista da Univer-
sidade de Chicago, observou um fenômeno interessante na econo-
mia norte-americana: a participação dos salários na renda nacional 
mantinha-se aproximadamente constante ao longo de vários anos.

Para representar esse fato, solicitou ao professor Charles Cobb, 
estatístico também da Universidade de Chicago, uma função de 
produção da economia norte-americana que mostrasse essa ca-
racterística. O resultado encontrado foi a famosa função do tipo 
Cobb-Douglas (COBB; DOUGLAS, 1928) com a seguinte resposta:

 
 

a quantidade de capital K1 já foi determinada (as instalações da empresa, as 
máquinas e os equipamentos já estão prontos para entrar em operação).  
Uma vez que K1 já foi determinada, resta à firma determinar a quantidade de 
trabalho. Note que dada a tecnologia, fixar L implica em determinar y. 
 
Problema da firma: qual é a quantidade de L que maximiza o lucro? 

Max
L

  = RT – CT 

 = p.f(L,K1) – wL – rK1 

dL
d  = p

L
f


 – w = 0  pPmaL = w (condição de 1ª ordem) 

Ld
d

2

2  = p
L
f




2

2
< 0  PmaL é decrescente (condição de 2ª ordem) 

 
A condição de equilíbrio da firma no curto prazo implica que o salário real deva 
ser fixado ao nível de produção. Caso analisemos o longo prazo, quando 
ambos os insumos K e L variam, temos a condição a seguir. O longo prazo 
corresponde a um período em que todos os fatores são variáveis (não há fator 
fixo). 
Problema da firma 

Max
K,L

  = pf(L,K) – wL – rK 

L
  = pPmaL – w = 0    pPmaL = w 

K
  = pPmaL – r = 0    pPmaK = r 

 
Ou seja, cada fator de produção deve ter a quantidade fixada de forma que seu 
produto marginal seja igual ao seu custo real. No início do século 20, o 
professor Paul Douglas, economista da Universidade de Chicago, observou um 
fenômeno interessante na economia norte-americana: a participação dos 
salários na renda nacional mantinha-se aproximadamente constante ao longo 
de vários anos. 
Para representar esse fato, solicitou ao professor Charles Cobb, estatístico 
também da Universidade de Chicago, uma função de produção da economia 
norte-americana que mostrasse essa característica. O resultado encontrado é a 
famosa função do tipo Cobb-Douglas (COBB; DOUGLAS, 1928) em que a 
resposta foi: 

Y = LK  ,  > 0 e  +  = 1 
Dessa forma funcional podemos obter os produtos marginais do capital e do 
trabalho como sendo: 
 Dessa forma funcional podemos obter os produtos marginais do 

capital e do trabalho como sendo:

 
 

PmaL = 
dL
dY  = L - 1K 

PmaK = 
dK
dY  = LK - 1 

Recuperando a condição de equilíbrio da firma, teremos: 

Equilíbrio  
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Ou, em termos da função em tela: 
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L
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rK   

onde podemos ver que a justificativa teórica achada para a participação dos 
salários na renda nacional mantinha-se aproximadamente constante ao longo 
de vários anos. 
 

Participação da despesa com salários: 
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Y
rK  = β 

 +  = 1  
Y

wL + 
Y
rK = 1  wL + rK = Y4 ou posto de outra forma, 

p.PMaL.L + p.PMaK.K = Y, ou PMaL.L + PMaK.K = p.Y 
 
 
Isso ocorre porque quando a função tem a soma dos expoentes igual a 1, ela 
tem rendimentos constantes de escala. Os retornos de escala procuram 
responder a seguinte questão: dada a função de produção y = f(L,K), o que 
acontece se aumentarmos a quantidade de todos os fatores  por um fator λ ? 
Há três resultados possíveis: 
 

                                            
4 Teorema de Euler 

Recuperando a condição de equilíbrio da firma, teremos:

Equilíbrio 
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p.PMaL.L + p.PMaK.K = Y, ou PMaL.L + PMaK.K = p.Y

Isso ocorre porque quando a função tem a soma dos expoentes 
igual a 1, ela tem rendimentos constantes de escala. Os retornos de 
escala procuram responder a seguinte questão: dada a função de 

4 Teorema de Euler. 
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produção y = f(L,K), o que acontece se aumentarmos a quantidade 
de todos os fatores por um fator λ ? Há três resultados possíveis:

Inicialmente, o resultado esperado seria o de retornos constantes 
de escala. Qual é a explicação para os demais resultados?

Retornos crescentes de escala decorrem da possibilidade de 
maior especialização dos fatores de produção quando aumenta o ní-
vel de produção da firma e usualmente estão associados a ganhos 
de produtividade.

Retornos decrescentes de escala ocorrem quando o crescimento 
exagerado da firma provoca dificuldades no gerenciamento, isto é, 
na coordenação das atividades, reduzindo a produtividade geral.

Repare que quando temos rendimentos constantes de escala, a 
seguinte relação existe:

wL + rK < Y 

Portanto, nesse caso é possível que pPmaL < w e pPmaK < r , pois

rK + wL =  pMaK.K + pMaL.L 

ou seja, existe espaço para se conceder um reajuste salarial maior 
do que o ganho de produtividade. Na realidade isso aconteceu na 
economia brasileira durante a década de 1970, mas não é mais a 
realidade atual como podemos ver na seção seguinte.

}
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Dados para a economia brasileira

Segundo Bonelli (2013) a produtividade do trabalho cresceu 3,5% 
ao ano nos anos 1960, passando a um aumento de produtividade de 
4,8% ao ano nos anos 1970. Já na década perdida de 1980, a produ-
tividade da mão de obra caiu 0,9% ao ano, tendo essa tendência sido 
revertida nos anos 1990, quando a produtividade da mão de obra 
cresceu, mas à modesta taxa média anual de 0,7% ao ano, tendo au-
mentado ligeiramente no período 2000-2012, quando a produtivida-
de avançou 1,2% ao ano. Considerando-se períodos mais longos, é 
importante ressaltar que a produtividade do trabalho desabou depois 
de 1980 em comparação às duas décadas anteriores. Grande parte 
do aumento da produtividade esteve associada à aceleração da acu-
mulação de capital por trabalhador, investimento em capital fixo e 
humano. Esses resultados são corroborados por recente estudo rea- 
lizado por Castro Júnior (2015). 

Portanto, como descrito acima, a introdução da condição CSNAE 
nos regulamentos dos planos de benefício reflete os ganhos de produ-
tividade observados durante os anos 1960 e 1970, que não se repro-
duziram depois. Entretanto, várias EFPCs mantiveram essa condição 
em seus regulamentos.

Contudo, a situação é alterada, inclusive no que diz respeito à legis- 
lação, quando a Lei Complementar 108/2001 proíbe o repasse de 
ganhos de produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza 
para as aposentadorias já concedidas, reconhecendo que a manu-
tenção dessa possibilidade em uma situação em que os ganhos de 
produtividade não mais existiam poderia comprometer a solvência 
a longo prazo das EFPCs, exigindo taxas inexequíveis de rentabi-
lidade dos investimentos.
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Reservas matemáticas (RM)

Nos planos BD o participante contribui de forma individual e cole-
tiva, havendo, no montante coletivo final acumulado, as vantagens 
oferecidas pelo grupo de participantes. Isso se deve à existência do 
conceito mutual dos plano BD, não presente nos planos CD. 

Para planos BD/Mistos foram definidas regras contábeis para 
solução de problemas oriundos de déficits ou superávits técnicos. 
Em planos de benefícios de fundos de pensão não se fala em lucros 
ou prejuízos, mas em resultado técnico positivo ou negativo. Este 
conceito decorre do fato de que as reservas matemáticas represen-
tam expectativas de curto, médio e longo prazos, que mesmo não se 
tendo realizado em um determinado exercício, gerando resultados 
positivos ou negativos, podem se reverter pela revisão de tais ex-
pectativas. 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 possibili-
dade de reversão em data futura.

O legislador optou pela definição contábil, estabelecendo não ad-
mitir 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 co-
bertura integral dos compromissos assumidos pelo plano de benefí-
cios, ressalvadas excepcionalidades definidas pelo órgão regulador 
e fiscalizador. (BRASIL, 2001b).  

Aos planos de benefícios restou a revisão do custeio de participan-
tes, assistidos e patrocinadores ou a revisão dos benefícios futuros 
(benefícios a conceder de participantes ainda ativos) pela sua redução.
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O resultado superavitário [...], ao final do exercício [...], será des-
tinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de 
benefícios, até o limite de 25% da RM. (BRASIL, 2001b).

Constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes 
será constituída reserva especial para revisão do plano de benefícios. 
(BRASIL, 2001b).

A não utilização da reserva especial por três exercícios consecutivos 
determinará a revisão obrigatória do plano. (BRASIL, 2001b).

Se a revisão [...] implicar redução de contribuições, deverá ser con-
siderada a proporção existente entre as contribuições dos patrocina-
dores e dos participantes, inclusive dos assistidos. (BRASIL, 2001b). 

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. Nos fundos de pensão ligados a entes 
públicos, em que a contribuição é paritária (Emenda Constitucional 
20, de 15 de dezembro de 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 reveja (melhore) os benefícios do plano.

No desenho do plano é estabelecido um conjunto de benefícios que 
fazem parte do seu regulamento, que deve dispor sobre os seguintes 
elementos mínimos:

• glossário;

• nome do plano de benefícios;

• condições de admissão e saída de participantes e assistidos; 

• benefícios e requisitos para elegibilidade;
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• base e forma de cálculo, de pagamento e de atualização dos 
benefícios, bem como suas datas de pagamento;

• disciplina sobre os institutos;

• fontes de custeio dos benefícios e das despesas administra-
tivas; e

• data de repasse das contribuições e cláusula penal na hipótese 
de atraso.

Esses benefícios serão projetados no tempo com base em uma 
série de premissas que podem ser econômicas, biométricas e gené-
ricas, e que são fundamentais para estabelecer o valor do benefício e 
seu consequente custeio. As premissas econômicas são basicamente 
a taxa de juros, o indexador do benefício, o teto do benefício do 
sistema público e o custeio administrativo. As premissas biométri-
cas interferem no modelo sob a ótica da extensão e higidez da vida 
humana em várias dimensões, procurando refletir com a máxima 
acuidade possível, o comportamento biométrico do grupo sob a 
responsabilidade do atuário e se referem a mortalidade, invalidez 
e rotatividade da mão de obra. Por fim, as premissas genéricas são 
de difícil precisão e, muitas vezes, submetem-se a fatores pouco 
controláveis pelo modelo atuarial. Normalmente são pertinentes 
exclusivamente a cada plano de benefícios e, portanto, requerem 
tratamento específico, não geral, como no caso das premissas 
econômicas e biométricas. Incluem-se nesse conjunto de premissas 
a composição familiar, a idade presumida de aposentadoria, a idade 
de entrada no emprego e a idade de adesão ao sistema público.5

De posse dessas premissas e com base no modelo atuarial esco-
lhido, no regime financeiro e no método atuarial, projeta-se a reser-
va matemática definida esquematicamente na Figura 5.

5 A respeito das premissas ver Rodrigues (2008) e Pinheiro (2007)
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Figura 5

Reserva matemática – abordagem prospectiva

Fonte: Rodrigues (2008).

A gestão de uma EFPC envolve a gestão do risco atuarial. O risco 
representa a volatilidade de resultados inesperados, normalmente 
relacionada ao valor de ativos ou passivos de interesse, e é uma con-
dição na qual existe possibilidade de desvio adverso e que represen-
te perda de valor além daquela esperada. 

Nesse sentido, a gestão ou o gerenciamento de risco pode ser de-
finido como o conjunto de métricas de controle e sistemas direcio-
nado a dimensionar e controlar os riscos identificados e associados 
ao ente econômico. O risco atuarial é um dos matizes do risco que 
tem consequências econômicas e está sujeito às incertezas com res-
peito a uma ou mais variáveis do risco, estando intimamente rela-
cionado às premissas acima mencionadas.

Como mencionado acima, um plano BD encerra um maior risco 
na medida em que ativo e passivo atuarial têm determinantes dife-
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renciados. Pelo lado do ativo, as contribuições dos participantes e 
patrocinador somadas à evolução dos ativos garantidores deverão se 
contrapor ao passivo atuarial, que é, dentro da relação causa e efeito, 
a variável independente, tendo a área de investimentos do fundo de 
pensão que buscar resultados econômicos que compensem necessi-
dades adicionais causadas por essas volatilidades. A volatilidade do 
passivo pode gerar novas exigibilidades, demandando maior volume 
de ativos de investimentos.

O custo normal é projetado com base nas premissas e nos bene-
fícios contratados e corresponde a uma quantia ou percentual inci-
dente sobre uma base financeira contributiva (normalmente os salá-
rios dos participantes dos planos) capaz de acumular, ao final de um 
determinado período, um montante suficiente para fazer frente aos 
compromissos econômicos contratados com o plano (os benefícios).

Cada regime financeiro tem seu próprio modelo de formação de 
custo normal. A definição do custo normal passa por definir uma 
necessidade de recursos (com visão prospectiva ou orçamentária) e 
uma base contributiva estável, normalmente representada pelo con-
junto dos salários ou das disponibilidades econômicas.

Do conjunto de premissas destacam-se aquelas que têm a ver com 
o objetivo do artigo: o indexador de benefícios, a escala de ganhos 
salariais e a inflação de longo prazo (fator de capacidade salarial).

Indexador de benefícios

Exige que o administrador de ativos tenha ganhos de capital no mí-
nimo equivalentes ao indexador adotado. Não tem impacto real nas 
reservas matemáticas quando não há ganho real nos benefícios. Ín-
dices equivocados na correção de benefícios podem levar os fundos 
de pensão a pagarem spread aos associados aposentados e pensio-



377Impactos causados pela concessão de ganhos reais e de ganhos de 
produtividade nos benefícios oferecidos por planos de benefício definido

nistas, transferindo para o plano de benefícios o ônus pela assunção 
dos riscos decorrentes.

Nesse item tem-se a chamada condição CSNAE, na qual o inde-
xador do benefício é a variação de salários dos empregados na ativa, 
ou seja, se os ativos tiverem ganho real, esse ganho é repassado aos 
benefícios na mesma proporção. Igualmente, se os ativos tiverem 
perda real, os benefícios terão perda real. Esse item será abordado 
detalhadamente mais a frente.

Escala de ganhos salariais

Refere-se à taxa com que os salários, em média, crescerão ao longo 
do tempo de permanência do participante no plano. Objetiva permi-
tir que o volume de reserva matemática atual reflita uma condição 
salarial futura. Não tem influência sobre planos CD ou quando o 
método atuarial, em planos BD, desconsidera o estado futuro dos 
salários. Nos planos em que se considera a capitalização coletiva, 
com fundos solidários, a inferência deve considerar a expansão co-
letiva dos salários, em que a média dos crescimentos salariais in-
dividuais deve expressar, com boa aproximação, a expansão das 
reservas matemáticas e, por consequência, a necessidade de ativos 
de cobertura.

No processo de acumulação da reserva matemática, o crescimen-
to real dos salários deve indicar o volume de capital necessário ao 
financiamento dos benefícios no período pós-laboral. Na Figura 5 
esse incremento é capturado pelo termo is. Se esse termo estabele-
cer um ganho de produtividade, isso fará com que as RMs cresçam 
mais rapidamente onerando o plano desnecessariamente e com efei-
tos bastante expressivos nas RMs.
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Inflação de longo prazo

Tem como funcionalidade mitigar o custo de reserva matemática ao 
considerar a perda salarial e de benefícios por decorrência da infla-
ção. Tem influência exponencial negativa na obtenção do passivo 
atuarial, embora se mostre assintótica a 1 como fator diferencial de 
crescimento. A Figura 6 a seguir mostra a evolução do salário nomi-
nal, do salário real e do salário com fator de capacidade.

Figura 6

Evolução do salário nominal real e com fator de capacidade

Fonte: Rodrigues (2008).

em que o termo k é chamado de fator de capacidade salarial (FCS) 
e k é menor ou igual a 1. Se k=1, não haveria perda real e quanto 
menor o valor de k, maior a perda salarial real. A título de exemplo,
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vamos calcular a taxa de inflação e o fator de capacidade salarial a 
serem utilizados por um plano de benefícios, dado que a inflação fu-
tura projetada tem distribuição exponencial, em que o primeiro e o 
quinto ano produzem inflação de 5,04% e 7,21%, respectivamente.
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3) Determinação do FCS

       

ou seja, nesse caso estamos falando de uma perda real de cerca de 
2,634%.
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Condição “como se na ativa estivesse” (CSNAE)

Conforme anteriormente explicitado, seguindo-se ao estabeleci-
mento do RGPS, várias empresas, em especial as empresas estatais, 
introduziram como forma de incentivo à carreira de Estado o ofe-
recimento de planos de previdência complementar. Para a empresa, 
a previdência complementar tinha como atrativos a possibilidade 
de abatimento da despesa no imposto de renda, o rejuvenescimento 
do quadro de pessoal, principalmente no que tange empregados de 
renda mais alta, e uma maior atratividade da carreira.

Para os empregados, as vantagens eram: padrão de vida na apo-
sentadoria próximo da ativa, maior tranquilidade em relação ao seu 
futuro e o de sua família, e possibilidade de obtenção de emprésti-
mos e financiamentos, seguros de vida em grupo e convênios para 
aquisição de bens duráveis.

Muitas empresas estatais (Vale, Eletrobras, Correios, Petrobras, 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
etc.) eram autarquias e, como tais, seguiam o Estatuto dos Funcioná-
rios Civis. Por essa razão, seus funcionários eram conhecidos como 
estatutários, a exemplo dos servidores públicos da administração 
direta que gozavam de regime próprio, como os militares, pelo qual 
se aposentavam e tinham benefícios como se na ativa estivesse. 

A extensão dessa condição era vista como um benefício que se 
justificava pelo grande aumento de produtividade experimentado 
por várias dessas empresas durante o período do milagre econômi-
co. Assim, essa condição virou item em vários dos regulamentos 
dos planos de benefícios.

Com o fim do crescimento, a grave recessão de 1983, o recurso 
do Brasil ao Fundo Monetário Internacional e a inclusão do déficit 
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público na agenda econômica, passou-se a combater os “excessos” 
e as “benesses” concedidos aos funcionários públicos. Isso porque, 
muitas vezes, a situação deficitária dos planos era coberta por meio 
de aportes unilaterais do patrocinador, impactando diretamente o 
déficit público.

Juntando-se a isso a inflação galopante da década de 1980 e de 
meados da década de 1990, bem como a mudança do marco regula-
tório da previdência complementar que, entre outras coisas, introdu-
ziu a paridade contributiva, introduziu-se uma rigidez que fez com 
que eventuais impedâncias entre custeio e benefícios não pudessem 
mais ser resolvidas como no passado.

O período associado ao governo Fernando Henrique Cardoso, 
que não reajustou o funcionalismo por longos oito anos, fez com 
que os benefícios, pela aplicação da CSNAE, sofressem perdas im-
portantes, uma vez que a Lei 108/2001 proibiu o repasse de ganhos 
de produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza para as 
aposentadorias já concedidas. Nesse contexto, várias EFPCs altera-
ram seus regulamentos de forma que se substituísse a CSNAE por 
um índice de preços. 

Somente a título de exemplo, a Tabela 1 a seguir reproduz a si-
tuação vivenciada pelos planos administrados pela Petros em mea-
dos da década de 1990. Nessa época, o plano básico de benefícios 
apresentava em seu regulamento a condição CSNAE. Como esse 
período foi caracterizado por reajustes para o funcionalismo público 
abaixo da inflação, a condição CSNAE significou perdas reais entre 
17% e 37% no período (NOGUEIRA, 1984).
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Tabela 1

Evolução dos reajustes dos planos da Petros no  
período 1995 a 2005

Referência Índice
acumulado

Perda real 
INSS

Perda real 
IPCA

Perda real 
IGP-M

Petrobras-Terra 146,9% -22,9% -36,1% -16,0%
Petrobras-Mar 114,5% -33,0% -44,5% -27,0%
Petros 134,4% -26,8% -39,3% -20,2%
Braspetro 146,9% -22,9% -36,1% -16,0%
Petroquisa 139,0% -25,3% -38,1% -18,7%
Nitrofertil 146,9% -22,9% -36,1% -16,0%
PQU 162,5% -18,0% -32,1% -10,7%
Gaspetro 139,0% -25,3% -38,1% -18,7%
Interbras 192,2% -8,7% -24,4% -0,6%
Braskem 139,7% -25,1% -38,0% -18,4%
Trikem 163,6% -17,6% -31,8% -10,3%
Ultrafertil 126,2% -29,3% -41,5% -23,0%
Copesul 141,1% -24,7% -37,6% -18,0%
Petroflex 108,9% -34,7% -45,9% -28,9%
Petromisa 140,8% -24,8% -37,7% -18,1%
Nitriflex 110,9% -34,1% -45,4% -28,2%
Refap 50,9% -52,9% -61,0% -48,7%

Fonte: Elaboração própria, com base em Martin (2006).

A condição CSNAE foi estudada pelo célebre atuário Rio No-
gueira6 na década de 1980, quando analisava o efeito da inflação 
sobre os salários, de uma forma geral, e sobre os benefícios, de uma 
forma mais particular. Dizia ele que “poucas pessoas físicas ou ju-
rídicas podem ser definitivamente beneficiadas pela inflação; uma 
delas é o INPS”. Isso ocorria à época, pois nas datas de concessão os 

6 Ver Nogueira (1984).
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valores de aposentadorias, pensões, auxílios-doença e outras pres-
tações da previdência básica eram calculados como percentuais de 
um salário de benefício, o qual, por sua vez, se reportava à média 
dos salários de contribuição, muitas vezes sem qualquer correção 
monetária. O salário de benefício7 é sempre a média de quantias 
nominalmente inferiores ao salário que o aposentado continuaria 
recebendo se persistisse na atividade, quantias essas que em muito 
se distanciam do último salário percebido quando em atividade.

A inflação, portanto, rebaixa os termos da média e a própria mé-
dia, qual seja o salário de benefício, e, assim, rebaixa também todos 
os valores que dele dependem, pela aplicação de índices para apurar 
valores de aposentadorias, pensões e demais benefícios. Favorece, 
portanto, o INSS, na medida em que os pagamentos de aposentado-
rias e pensões estariam constantemente sendo rebaixados.

As EFPCs se obrigam a complementar uma média dos salários 
de participação, tal qual definido nos regulamentos dos planos 
de benefícios. Nesses casos, o valor básico da complementação é 
a diferença entre o salário real de benefício (média de salários de 
participação) e a aposentadoria concedida pelo INPS (atual INSS), 
avaliada como um percentual do salário de benefício (média dos 36 
últimos salários de contribuição), sendo ambas as médias calculadas 
com base em valores não corrigidos.

Por exemplo, supondo que o salário de contribuição do indivíduo 
A tenha se mantido igual a 60% do seu salário de participação, essa 
relação se conservaria para as respectivas médias, de sorte que o 
salário de benefício também se fixaria em 60% do salário real de 
benefício. Pelo salário e tempo de vinculação à previdência oficial, 

7 O salário de beneficio é composto por uma média das 36 últimas contribui-
ções, sendo que somente os 24 últimos meses recebiam alguma forma de 
correção e, mesmo assim, muito aquém dos índices inflacionários.



384 Revista do BNDES 44, dezembro 2015

vamos supor que a aposentadoria oficial seja fixada em 80% do 
salário de benefício, ou seja, 80% de 60%, ou 48%, que seria a apo-
sentadoria oficial em virtude do salário real de benefício. Com isso, 
a complementação da EFPC seria igual a 52% (100% - 48% = 52%). 
Se a inflação reduzisse o salário real de benefício a 70% do salário 
de participação atribuível ao indivíduo A, no caso de continuar ati-
vo, sua complementação se fixaria em 52% de 70%, ou seja, 36,4%. 
A inflação atuaria rebaixando a média, como visto acima. Assim, 
quanto maior a inflação, maior a redução da despesa média anual, 
maior a redução do custo e maior o superávit da EFPC.

Algumas EFPCs instituíram em seus regulamentos a não com-
plementação do salário real de benefício, mas a complementação do 
salário que o assistido perceberia se na ativa estivesse. Nesse caso, 
a inflação só afetaria a aposentadoria básica ao baixar a média uti-
lizada no cálculo da aposentadoria oficial, nada retirando do valor 
a ser integralizado.

A aposentadoria básica do indivíduo A continuaria rebaixada 
a 48% do salário real de benefício, mas se o valor deste estivesse 
reduzido pela inflação a 70% do salário de participação que lhe ca-
beria na atividade, como suposto anteriormente, aquela aposentado-
ria seria equivalente a 48% de 70%, ou seja, de 33,6% desse mesmo 
salário, cuja complementação seria então de 100% - 33,6% = 66,4%, 
ou seja, 1,824 vezes superior ao anteriormente calculado, aumentan-
do a despesa anual da EFPC.

Se a inflação reduzisse o salário real de benefício a 50% do sa-
lário de participação, a integralização deste último, em vez daquele 
calculado acima, praticamente triplicaria as despesas, como pode 
ser comprovado.

Com efeito, seja: 
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S: salário de participação de ativo no mês seguinte ao da conces-
são do benefício 

SB: salário de benefício 

SRB: salário real de benefício
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Para k = 0,6; Pb = 0,8 e Fi = 0,5, teríamos     
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A complementação do salário baseada na condição CSNAE encontrava 
inspiração na aposentadoria dos funcionários públicos que, de acordo com o 
artigo 102 da CF, assegurava proventos integrais aos funcionários estatutários 
que completavam 35/30 anos de serviço (BRASIL, 1998). A condição CSNAE 
eliminaria a desvantagem que a inflação traria aos proventos dos assistidos, 
mas à custa de um benefício acrescido em 110,4%, 118,8%, 125,8%, 131,5% e 
136,4%, como pode ser visto na Tabela 2, causando um incremento que 
poderia chegar a duplicar a despesa anual da EFPC. 
 
 
Tabela 2  
Efeitos da inflação nos benefícios 
 

 
Nível de inflação 

Regra de 
reajuste do 
benefício 

INPC 
mensal 

Equivalente 
ao ano 

CSNAE 

0% 0% 100,0% 
10% 21% 110,4% 
20% 44% 118,8% 
30% 69% 125,8% 
40% 96% 131,5% 
50% 125% 136,4% 

       
Fonte: Nogueira(1984).  
 
Como afirmava Nogueira (1984, grifo nosso), “hoje muitas caixas de antigos 
bancos, oficiais e privados, vivem dias amargos por não pressentirem os 
desastrosos efeitos da inflação nos custos dessa promessa: a de manter 
inativos como se na ativa estivessem”. 
 
Com a queda da inflação, o efeito deletério da inflação sobre os salários de 
participação, sobre o salário de benefício e, por conseguinte, sobre os valores 
a serem complementados se reduziram substancialmente, mas o problema 
ainda persistiria.  
 
Antes da Lei Complementar 108/2001, era prática comum, em especial nas 
empresas estatais, que a revisão salarial periódica dos participantes ativos 
incluísse como regra os ganhos de produtividade, além dos reajustes 
inflacionários. 
 
Em alguns casos algumas EFPCs garantiam em seus regulamentos a 
transferência desses ganhos de produtividade aos benefícios concedidos para 

A complementação do salário baseada na condição CSNAE en-
contrava inspiração na aposentadoria dos funcionários públicos que, 
de acordo com o artigo 102 da CF, assegurava proventos integrais 
aos funcionários estatutários que completavam 35/30 anos de ser-
viço (BRASIL, 1998). A condição CSNAE eliminaria a desvantagem 
que a inflação traria aos proventos dos assistidos, mas à custa de um 
benefício acrescido em 110,4%, 118,8%, 125,8%, 131,5% e 136,4%, 
como pode ser visto na Tabela 2, causando um incremento que po-
deria chegar a duplicar a despesa anual da EFPC.

Tabela 2 

Efeitos da inflação nos benefícios
Nível de inflação Regra de reajuste do benefício

INPC
mensal

Equivalente 
ao ano

CSNAE

0% 0% 100,0%
10% 21% 110,4%
20% 44% 118,8%
30% 69% 125,8%
40% 96% 131,5%
50% 125% 136,4%

Fonte: Nogueira (1984). 

Como afirmava Nogueira (1984), “hoje muitas caixas de antigos 
bancos, oficiais e privados, vivem dias amargos por não pressenti-



387Impactos causados pela concessão de ganhos reais e de ganhos de 
produtividade nos benefícios oferecidos por planos de benefício definido

rem os desastrosos efeitos da inflação nos custos dessa promessa: a 
de manter inativos como se na ativa estivessem”.

Com a queda da inflação, seu efeito deletério sobre os salários de 
participação, sobre o salário de benefício e, por conseguinte, sobre 
os valores a serem complementados se reduziu substancialmente, 
mas o problema ainda persistiria. 

Antes da Lei Complementar 108/2001, era prática comum, em 
especial nas empresas estatais, que a revisão salarial periódica dos 
participantes ativos incluísse como regra os ganhos de produtivida-
de, além dos reajustes inflacionários.

Em alguns casos, algumas EFPCs garantiam em seus regu-
lamentos a transferência desses ganhos de produtividade aos be-
nefícios concedidos para manter a renda integralizada do inativo 
(INSS + EFPC), como se na ativa estivesse. Essa condição implica-
ria que as EFPCs passassem a produzir juros reais superiores à meta 
atuarial, colocando mais pressão na área de investimentos.

Simbologia:

v – fator de desconto financeiro anual usado 
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equação redutível a outra do 2 grau em Lk  , com a raiz negativa 
 

       
   

   
         

   
 
   

              
 
 
  

 
sendo 
 

    
          

temos: 
 

        
 
   

   
            

 
                  

 
 
 
   

 
quando β cresce de 0 a 1,    decresce de          a 
 

        
 
    

   
        

           
 
como para β < 1,  

                   
 
Pode verificar-se que a condição CSNAE exigiria taxas de juro real nunca 
inferiores a i + α, podendo atingir valores elevadíssimos e não atingíveis em 
termos da rentabilidade dos ativos garantidores, e, consequentemente, sendo 
absorvidas, em termos de custeio, por um crescimento do passivo atuarial em 
muito superior ao ativo, reduzindo o patrimônio da EFPC. A título de exemplo e 
fixando-se k = 0,9, a Tabela 3 mostra para diferentes valores de α e β a taxa de 
juros real que os ativos garantidores deveriam render para atender ao 
crescimento salarial na condição CSNAE. 
 
Tabela 3 
Taxa de juros real em virtude de diferentes ganhos reais (           
 
 

Variação 
salarial        Percentual da complementação sobre o benefício total  
 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0,01 13,93 10,51 9,19 8,47 8,02 7,71 7,48 7,31 7,17 
0,02 19,75 14,17 11,93 10,69 9,89 9,33 8,91 8,59 8,33 
0,03 24,75 17,42 14,43 12,75 11,66 10,88 10,30 9,84 9,48 
0,04 29,29 20,40 16,77 14,70 13,35 12,38 11,66 11,09 10,62 
0,05 33,53 23,21 18,98 16,57 14,99 13,85 12,99 12,31 11,76 
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Pode verificar-se que a condição CSNAE exigiria taxas de juro 
real nunca inferiores a i + α, podendo atingir valores elevadíssimos 
e não atingíveis em termos da rentabilidade dos ativos garantidores, 
e, consequentemente, sendo absorvidas, em termos de custeio, por 
um crescimento do passivo atuarial em muito superior ao ativo, re-
duzindo o patrimônio da EFPC. A título de exemplo e fixando-se 
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k = 0,9, a Tabela 3 mostra para diferentes valores de α e β a taxa de 
juros real que os ativos garantidores deveriam render para atender 
ao crescimento salarial na condição CSNAE.

Tabela 3

Taxa de juros real em virtude de diferentes ganhos reais  
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Variação  
salarial

Percentual da complementação sobre o benefício total

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,01 13,93 10,51 9,19 8,47 8,02 7,71 7,48 7,31 7,17
0,02 19,75 14,17 11,93 10,69 9,89 9,33 8,91 8,59 8,33
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Fonte: Elaboração própria.

A primeira coluna representa o crescimento salarial percentual e 
as demais nove colunas representam o percentual da complementa-
ção sobre o benefício total, entendido o benefício total como a soma 
do benefício pago pelo INSS com a complementação pela EFPC. 
Essa complementação caberia à previdência oficial ou à EFPC, de-
pendendo do regulamento do plano e das regras do INSS. 

Como pode ser visto, com crescimento salarial de 2% e uma com-
plementação de 10%, a taxa de juros real teria que ser da ordem 
de 19,75%. Ao passo que para uma complementação de 50% e um 
crescimento salarial real de 4%, a taxa de juros real deveria ser de 
13,35%, percentuais raramente observados na economia brasileira, 
a não ser durante fases de crise. Ou seja, isso exigiria um retorno 
dos investimentos difícil de ser alcançado.
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A afirmação seguinte de Nogueira (1984) remete ao resultado da 
Tabela 4: 

Após a sua concessão as suplementações se reajustam, de regra, pe-
los índices econômicos da inflação, visando à manutenção do be-
nefício supletivo. Assim, as 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 benefí-
cio supletivo, mas também à parte do INPS. Na verdade, esse com-
prometimento 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 instru-
mento securitário é a preservação do status alcançado pelo trabalha-
dor enquanto ativo, com a simples reposição das ulteriores perdas 
inflacionárias. (NOGuEIRA, 1984).

Conclusão

O artigo explicitou o impacto da condição CSNAE sobre os planos 
BD, por meio do resgate da metodologia proposta por Rio Nogueira, 
e o risco gerado, do ponto de vista da gestão atuarial desses planos.

É importante que os regulamentos dos planos de benefícios 
identifiquem com clareza o índice pelo qual serão corrigidos os 
benefícios, podendo haver algum grau de flexibilização para que 
esse índice possa ser revisto todas as vezes que ocorrerem mudan-
ças na economia que exijam sua alteração, evitando-se superestimar 
ou subestimar a correção dos benefícios concedidos.
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O índice proposto deverá ser apurado por entidade de notória 
competência e ser de conhecimento pleno e de ampla aceitação pe-
los participantes e gestores do plano, o que evitaria a judicialização 
da questão.

A vinculação da correção do benefício à correção salarial dos 
funcionários ativos da patrocinadora implica que os benefícios con-
cedidos sejam corrigidos segundo um índice de preços acrescido de 
uma taxa de ganhos reais, muita vezes atribuído a ganhos de produ-
tividade sem que tenham concorrido para tais ganhos, que podem 
sequer existir. 

Atentas a esse fato, várias entidades reviram seus regulamentos 
de forma a inibir a concessão de ganhos reais a título de produti-
vidade ao longo das décadas de 1990 e 2000, pois, conforme visto 
na quinta seção, a adoção dessa condição no regulamento do plano 
de benefícios imporia tal pressão sobre a área de investimentos, no 
sentido de suplantar a meta atuarial em um percentual ainda maior, 
que seria virtualmente impossível garantir essa suplantação da meta 
na plenitude.

Ora, isso acarretaria um crescimento do passivo atuarial em uma 
velocidade muito superior ao crescimento do ativo, gerando déficits, 
como afirmado acima, que iriam paulatinamente consumindo o pa-
trimônio da EFPC, a menos que se decidisse por uma elevação das 
contribuições, que deveriam ser constantemente feitas, tornando o 
ônus insuportável para os participantes, além de onerar o patroci-
nador. Este, por responder solidariamente com os participantes às 
situações de desequilíbrios atuariais, manter-se-ia obrigado a arcar 
com elevadas despesas imprevistas com pessoal, tendo como be-
neficiários diretos dessas despesas indivíduos que, doravante, em 
nada mais agregam para quaisquer incrementos de produtividade 
do patrocinador, pois não mais mantêm qualquer vínculo empre-
gatício. Em se tratando destes patrocinadores de entidades subor-
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dinadas à Lei Complementar 108/2001, tais custos onerariam, em 
última instância, ao “arquipatrocinador”: a sociedade, representada 
pela União, estados ou municípios.

Por fim, qualquer que seja o índice adotado para a correção dos 
benefícios, ele deverá guardar uma estreita relação com o poder 
de compra e permitir uma defesa no caso de aumento do custo de 
vida, percebida a necessidade de se preservar a capacidade de con-
sumo dos participantes assistidos. Retomando o exemplo ilustrado 
na última seção, do caso da Petros, tal condição não assegurou aos 
assistidos a manutenção da renda real na medida em que o fun-
cionalismo teve um período de arrocho salarial que foi estendido 
aos assistidos.

Dadas as diversas causas que levaram à atual situação deficitária 
do orçamento público federal, é premente a necessidade de reavalia-
ção da legislação previdenciária vigente, no sentido de desvincular 
os entes públicos (União, estados e municípios) – que se constituem 
nos patrocinadores de última instância – de responsabilizarem-se, 
ainda que parcialmente (até 50%, para planos previdenciários cuja 
proporção contributiva estabelecida entre patrocinador e partici-
pante seja paritária), pelos danos causados pela prevalecência de 
itens absurdos constantes em regulamentos de planos de previdên-
cia complementar, defasados tanto em relação à legislação em vigor 
como também em relação à realidade socioeconômica brasileira, 
cuja pirâmide demográfica/etária da população economicamente 
ativa aponta para um estreitamento/redução de sua base (população 
mais jovem), concomitantemente ao alargamento do topo dessa 
pirâmide (população mais idosa).
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Cenários mundo-Brasil 2030 – 
insumos para o planejamento 
estratégico do BNDES

Lavinia Barros de Castro
Francisco Eduardo Pires de Souza*

Resumo

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) tem longa tradição no uso de cenários em seu processo 
de planejamento estratégico. Em 2012, os cenários mundo-Brasil 
começaram a ser revistos por um grupo que reuniu empregados do 
Banco, assessores externos e colaboradores de outras instituições 
(ver ficha técnica no Apêndice D). Em 2014, a revisão dos quatro 
cenários mundo-Brasil foi apresentada a chefes de departamento, 
superintendentes e diretores do BNDES. Este texto busca apresen-
tar, de forma resumida, os cenários mundo-Brasil.

* Respectivamente, economista e assessor de diretor do BNDES. Este texto é 
uma versão resumida do documento “Cenários mundo-Brasil 2030 – insumos 
para o planejamento estratégico do BNDES”, cujos colaboradores encontram-se 
listados no Apêndice D.
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Abstract

The Brazilian Development Bank (BNDES) has a long history 
of using scenarios for strategic planning. In 2012, the BNDES 
started a comprehensive revision of long term scenarios by a team 
that included Bank staff, outside advisors and collaborators from 
other institutions (see the technical explanations in Apêndice D – 
Annex D). In 2014, four world-Brazil scenarios were presented 
to department heads, deputy managing directors and managing 
directors at the BNDES. This text presents a summary of those 
world-Brazil scenarios.



401Cenários mundo-Brasil 2030 – insumos para 
o planejamento estratégico do BNDES

Introdução

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), desde sua criação em 1952, sempre teve por função pro-
mover o desenvolvimento e elaborar, em conjunto com o governo, 
visões de futuro. A partir da década de 1980, as experiências de 
planejamento estratégico começaram a ser estruturadas de forma 
mais organizada, algumas vezes utilizando cenários prospectivos. 
Em 2014, o BNDES concluiu uma ampla revisão de seus cenários de 
longo prazo, cujo conteúdo se encontra resumido neste documento.

O objetivo primordial dos cenários é ampliar o horizonte de aná-
lise e contemplar futuros alternativos plausíveis, a fim de enrique-
cer a discussão estratégica da firma. Reduzir a tendência de pensar 
o futuro como uma reprodução atualizada do passado e induzir os 
gestores a um “mergulho no mundo desconhecido e em rápida mu-
dança [...]” (KAHN; WIENER, 1967 apud BUARQUE, 2003, p. 9).  

Vivemos tempos de rupturas. Há em curso, pelo menos, quatro fe-
nômenos que têm profundas implicações para o futuro do mundo, mas 
cujos desdobramentos ainda não estão definidos: 1) o processo ainda 
pouco claro, mas já impactante, de desaceleração e reestruturação da 
economia chinesa e seus efeitos futuros sobre a economia e a geopo-
lítica mundial; 2) a incapacidade de recuperação sustentável da eco-
nomia mundial no pós-2008 (a despeito das políticas expansionistas), 
o agravamento das desigualdades sociais e o baixo crescimento da 
produtividade que colocam em questão o próprio modelo de capitalis-
mo credit driven; 3) a escalada dos eventos climáticos extremos e das 
crises hídricas; e 4) as mudanças no plano tecnológico, que começam 
a revolucionar a forma de produzir e distribuir. Juntas, essas questões 
trazem à tona possibilidades de profundas rupturas com o mundo atual 
e transformações nos planos econômico, tecnológico, social e político. 
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No Brasil, as incertezas não parecem menores. O mais forte 
sinal do presente no Brasil se dá no campo político, que se revela 
por meio de manifestações públicas, déficit de representatividade, 
difícil governabilidade e conflito entre os poderes. Tais conflitos e 
questões se refletem em grandes dificuldades de formação de con-
sensos em torno a projetos e propostas para enfrentar graves proble-
mas econômicos nacionais. 

Diante de um quadro tão indeterminado, é particularmente desa-
fiador buscar predizer o porvir. Mais do que projetar as atuais ten-
dências, é preciso ter em conta possibilidades não óbvias de futuro, 
identificar incertezas críticas (bifurcações de caminhos) e combina-
ções consistentes entre cenários nacionais e internacionais. Nesse 
contexto, a técnica de cenários para elaborar análises prospectivas 
é considerada a mais apropriada, por contraste com o emprego de 
projeções baseadas em modelos econométricos de séries temporais.

O presente trabalho parte de dois pressupostos: 1) a necessidade 
de se construir cenários dicotômicos, a fim de preparar o BNDES 
para situações distintas; e 2) a incorporação de múltiplas dimensões 
e variáveis (econômicas, políticas e sociais), a fim de tornar o ce-
nário abrangente, ainda que o foco sejam as questões econômicas. 

O objetivo desse exercício, reconhecidamente, não está em pre-
dizer o futuro. A validade da extrapolação consiste em visualizar 
quadros-limite, entre os quais a realidade, possivelmente, se enqua-
drará. Um segundo objetivo consiste em, com base na agregação de 
temas e tendências em debate, verificar a consistência das propostas. 
Pretende-se, ainda, abrir uma reflexão sobre situações plausíveis que, 
por representarem descontinuidades em relação ao status quo, são, em 
geral, consideradas como improváveis pelos gestores. Interessam, so-
bretudo, incertezas que têm grande potencial de alterar o contexto em 
que a firma atua e que, por isso, requerem uma reflexão estratégica. 
Pretende-se, enfim, capacitar o BNDES a se preparar para diversas 
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alternativas de futuro, mas também, em certa medida, contribuir para 
a formulação de propostas para o país, em conjunto com o governo:

[...] o planejamento moderno não se propõe a adivinhar ou predizer 
o futuro, que é e sempre será desconhecido para nós; o planejamento 
visa, isso sim, à preparação para que se tente criar o futuro, com 
imaginação a partir das possibilidades que sejamos capazes de ima-
ginar e descobrir [...] um bom plano é uma aposta estratégica, não 
uma aposta sobre o destino. (MATUS, 1996, p. 15).

Este texto resume o relatório final elaborado para o Planejamento 
Estratégico do BNDES 2014 e foi organizado em quatro seções, além 
desta introdução. A primeira delas traz uma breve explanação meto-
dológica. A segunda aponta os “sinais do presente”, as “incertezas 
críticas” e as “forças motrizes” identificadas no processo de constru-
ção de cenários, apresentando-os ao leitor. A terceira seção detalha 
qualitativamente os quatro cenários mundo-Brasil. Por fim, a quarta 
seção – denominada “Epílogo” – apresenta estilo bastante distinto do 
restante do texto. Sua função é, meramente, fazer uma breve expli-
cação do efetivo uso dos cenários 2030 no planejamento estratégico 
do BNDES. Nos apêndices são apresentados: quadros comparativos 
dos quatro cenários, criados a partir de um modelo de consistência 
macroeconômica (Apêndice A), dois boxes que detalham aspectos da 
tecnologia, com base em relatórios internacionais (Apêndice B)1 e em 
consultas a especialistas setoriais do BNDES (Apêndice C), e a ficha 
técnica, que lista todos aqueles que contribuíram para o trabalho de 
cenários 2030 (Apêndice D). 

1 Selecionamos um pequeno número de tendências, separando-as em quatro 
grupos, que não são, todavia, independentes entre si, já que a maior característica 
da revolução tecnológica em curso é a tendência à combinação de tecnologias. 
Foram utilizados o relatório Mackinsey (MARRYIKA et al., 2013) e o Gartner 
(2013).
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Considerações metodológicas2 

Existem diversas técnicas disponíveis para cenários. A utilizada pelo 
BNDES começa pela identificação de “fatos portadores de futuro” 
(também chamados de “sinais do presente”) e sua hierarquização. “Fa-
tos portadores de futuro” são entendidos como fatos marcantes ou ten-
dências em curso que têm o potencial de moldar a realidade dos pró-
ximos anos ou mesmo décadas. Entre eles há os fatos invariantes, isto 
é, aqueles cujos desdobramentos no futuro podem ser considerados, 
para fins analíticos, como inexoráveis (mesmo que suas consequências 
ainda não estejam claras), que devem estar presentes em qualquer dos 
cenários; e os incertos, aqueles com mais de uma trajetória possível, 
com significados e implicações distintas.

Ainda que ambos os tipos de fatos e tendências tenham importância 
para o desenho dos cenários futuros, os últimos – os incertos – são de-
cisivos para a concepção de cenários alternativos. É a partir deles que 
se constroem as “incertezas críticas” – aquelas que definem o rom-
pimento ou a bifurcação de uma determinada trajetória econômica, 
política ou social. 

O passo seguinte no processo de construção de cenários consiste 
em eleger duas incertezas (uma para o cenário mundial; outra para o 
cenário brasileiro) que apresentam primazia hierárquica sobre as de-
mais. Essa primazia é determinada com base em dois critérios: o grau 
de importância para a determinação do cenário futuro (maior poder de 
influência sobre o conjunto); e o grau de independência em relação às 
demais incertezas. 

Empregando esses dois critérios, elegemos as incertezas críticas 
que se sobrepõem às demais como determinantes dos cenários alter-

2 Esta seção baseou-se num conjunto de obras de referência sobre metodologia de 
cenários, entre as quais destacamos: Matus (1996), Wack (1985a, 1985b).
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nativos. Cada incerteza crítica nos leva a dois desfechos possíveis, que 
constituem as forças motrizes para cada um dos cenários (mundo e 
Brasil). Essas são os “elementos que movem a trama de um cenário 
e determinam os resultados da história” (SCHWARTZ, 1996). Ao es-
colher essa metodologia de arbitrar uma única força motriz para o mun-
do e outra para o Brasil, porém, algumas questões fundamentais para 
o futuro da economia (como por exemplo a aterrissagem forçada ou 
suave da China) se tornam menos proeminentes no cenário, ainda que 
apareçam na narrativa, junto a outras características menos relevantes. 

O terceiro passo do desenho dos cenários consiste, então, em com-
binar os dois cenários alternativos para o mundo com os dois cenários 
para o Brasil, chegando a um conjunto de quatro cenários.

O quarto passo consiste na quantificação dos cenários – no presente 
caso, apenas para as variáveis econômicas – por meio do emprego 
de um modelo de consistência macroeconômica, no qual são inseri-
das determinadas variáveis exógenas, a partir das quais é gerado um 
amplo conjunto de variáveis endógenas, que ajudarão a fornecer uma 
visão mais completa dos cenários.3

Por fim, a partir de uma tabela que sumariza a descrição qualita-
tiva e dos números gerados pelo modelo de consistência macroeco-
nômica, constrói-se a narrativa em capítulos, respeitando a mesma 
estrutura de texto para cada um dos cenários. Para enriquecer a aná-
lise, foram feitas consultas a funcionários do Banco com expertise 
em temas específicos, como comportamento da educação, meio-
-ambiente, tendências tecnológicas, entre outros. Em particular, 

3 Esse modelo é dividido em seis blocos: 1) Produto Interno Bruto (PIB) e seus 
componentes, pela ótica da oferta e da demanda; 2) mercado monetário e financeiro; 
3) setor externo; 4) inflação; 5) dívida pública; e 6) mercado de trabalho. No 
modelo, as variáveis são determinadas simultaneamente, respeitando identidades 
contábeis e relações de longo prazo e mantendo a coerência com a descrição do 
cenário desenhado, qualitativamente.
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solicitou-se ao Comitê de Assuntos Setoriais, que reúne especialis-
tas do Banco, que fizesse uma análise das tendências tecnológicas 
no mundo e no Brasil.4

Sinais do presente e incertezas críticas – mundo

O trabalho de cenários do BNDES partiu da identificação de qua-
tro grandes tendências, com potencial para gerar um mundo futuro 
substancialmente diferente do passado. São elas: 

1. A segunda etapa da ascensão chinesa à condição de potência eco-
nômica tem levado ao surgimento de novas propostas de acordos 
comerciais e novas instituições de governança internacional, ao 
mesmo tempo em que a China busca internacionalizar sua moe-
da.5 A China parece propor um conjunto de instituições alterna-
tivas às instituições de Bretton Woods (Fundo Monetário Inter-
nacional – FMI e Banco Mundial), gerando incertezas quanto ao 
formato da nova ordem mundial. Por outro lado, no plano ma-
croeconômico, a importante desaceleração em 2015, com tons de 
crise, vem abalando o mundo, sobretudo o emergente, colocando 
em questão o futuro de seu crescimento e sua inserção externa.

4 Nesse sentido, os Cenários BNDES 2030 combinaram técnicas “dedutivas” (em 
que os cenários são construídos a partir de duas forças motrizes para o mundo e 
para o Brasil, na sequência de passos acima descrita) com técnicas “indutivas”, 
uma vez que se solicitou a um grupo de especialistas que apresentassem 
“narrativas” alternativas de futuros para um conjunto de temas. Essas narrativas 
foram agregadas em diferentes cenários, de forma a criar histórias plausíveis e 
coerentes entre si. 

5 De um lado, destacam-se a TTP e a TTIP (siglas em inglês para Parceria 
Transpacífica e Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, 
respectivamente), que não incluem a China. Do outro, proliferam instituições 
por ela lideradas, como o banco dos Brics – grupo do qual fazem parte Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul – e seu fundo contingente, o Banco Asiático 
de Infraestrutura (AIIB) e o Banco de Desenvolvimento Asiático (ADB). 
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2. A incapacidade de recuperação sustentável da economia mundial no 
pós-crise 2008, a despeito do prolongado e ultra-agressivo expan- 
sionismo monetário; o baixo crescimento da produtividade (ainda 
que haja um debate sobre sua natureza estrutural ou conjuntural); e 
o acirramento das desigualdades sociais colocam em questão o mo-
delo de capitalismo credit driven e o conjunto de regras que regem 
as relações econômicas e políticas internacionais.

3. A escalada dos eventos climáticos extremos e das crises hídricas. 
Diversos países têm colocado no centro de sua agenda econômica 
e política a questão da sustentabilidade, com implicações poten-
ciais para o modelo de crescimento mundial.

4. Mudanças no plano tecnológico que começam a revolucionar a for-
ma de produzir e distribuir, com implicações de profundo alcance 
para o futuro da distribuição geográfica da produção e da geopo-
lítica mundial. Em outras palavras, está em curso um processo de 
grandes mudanças na geografia da produção e da inovação.

Para além da realidade econômica e tecnológica, foram ainda 
identificadas outras transformações ou sinais do presente de grande 
envergadura, com potencial para desenhar um novo mundo:

Em primeiro lugar, verificou-se um enfraquecimento político 
das autoridades tradicionais do Oriente Médio (monarquias e regi-
mes seculares), ao mesmo tempo em que se fortaleceu o espírito de 
lealdade tribal e sectária. Verifica-se um aumento da importância 
política de grupos com identificação étnica e religiosa na região, a 
ascensão do fundamentalismo a partir da criação do Estado Islâmico 
e o escalonamento de conflitos e de atos terroristas.6

6 Em março de 2015, radicais do Estado Islâmico (EI) aceitaram a filiação dos 
jihadistas nigerianos do Boko Haram, com possíveis consequências importantes 
de um avanço do EI no Norte da África.
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Em segundo lugar, a intensificação de movimentos separatistas 
(Escócia, Catalunha, Turquia, Curdistão, entre outros), o surgimen-
to de situações de (re)divisões de territórios (o caso da Ucrânia é o 
que mais chama a atenção), a fragmentação de Estados Nacionais 
(Iraque, Síria, Líbia) e a intensificação de movimentos migratórios 
que tensionam a geopolítica internacional.

Em terceiro, o crescimento tanto de movimentos de extrema-di-
reita como de extrema-esquerda, insuflados pela crise financeira 
e pela crise migratória (oriunda dos Estados Nacionais em decom-
posição). No caso europeu, os primeiros movimentos cresceram se 
associando a questões nacionalistas e separatistas. 

Em quarto, a replicação de movimentos políticos e sociais ao re-
dor do mundo, difundidos por meio das novas tecnologias da in-
formação, tais como indignados, movimento occupy, movimentos 
brasileiros e movimentos ambientalistas. Entre outros fenômenos, 
eles refletem: denúncias de corrupção; demandas sociais, em parti-
cular quanto às condições de mobilidade urbana, saúde e educação; 
crescente consciência dos problemas ambientais. Essas questões, no 
passado, eram canalizadas por partidos políticos, sindicatos e outras 
instituições do sistema político. Hoje, existe uma crise de represen-
tação, expressa na baixa credibilidade dos partidos e dos políticos, 
ao redor do mundo.  

Em quinto, houve aumento da percepção, nos países ricos, de 
que: 1) vem ocorrendo um aumento da desigualdade, frequente-
mente combinando uma elevação crônica do desemprego com ga-
nhos exorbitantes e privilégios no mercado financeiro; 2) os jovens 
vêm sendo os mais prejudicados pela crise; e 3) pela primeira vez 
em muito tempo, uma geração corre o risco de ter um padrão de 
vida inferior ao da geração de seus pais. Nos países em desenvolvi-
mento, a emergência de uma nova classe média cria demandas, seja 
de infraestrutura, seja de mais inclusão, ainda não suficientemente 
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atendidas. Essas percepções alimentam os movimentos políticos e 
sociais acima referidos.

Qualquer um dos fatos anteriores já seria, isoladamente, capaz 
de moldar um mundo futuro substancialmente diferente do passado. 
Ocorrendo em conjunto, nos colocam no limiar da criação de uma 
nova ordem mundial – econômica, geopolítica, política e social. Os 
sinais indicadores da decomposição da velha ordem e de sua subs-
tituição latente ou transformação em novos padrões permitem vis-
lumbrar os possíveis contornos do mundo futuro. Por outro lado, as 
incertezas críticas a eles associadas ajudam a pensar o caminho para 
cenários alternativos a partir das disjuntivas postas por esses fatos. 

Forças motrizes do cenário mundo

Do ponto de vista dos Cenários BNDES, encontra-se no plano 
geopolítico (em especial, nas relações entre países com revelado 
e esperado poder político, econômico, científico e tecnológico) a 
principal incerteza do cenário mundial, vale dizer, aquela que tem 
maior independência relativa (frente às outras) e, ao mesmo tempo, 
maior impacto sobre todas as demais, sendo capaz de influenciar 
seus desfechos no âmbito internacional. Por involucrar a questão 
das regras (ou ausência delas) e do poder que substituirão a chama-
da pax americana, será essa que definirá, em última instância, as 
características da trajetória de evolução das incertezas dos demais 
planos e processos. A força motriz reside, portanto, na geopolítica, 
e define dois cenários dicotômicos:

liderança compartilhada 
x

multipolaridade conflituosa
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Multipolaridade conflituosa

Como o próprio nome sugere, esse cenário corresponde a um mundo 
em que nenhum país ou grupo de países é suficientemente poderoso 
e influente para exercer um papel hegemônico. Dada a incapacida-
de coletiva para estabelecer regras para o jogo econômico e políti-
co mundial, tendem a prevalecer políticas nacionais desarticuladas 
entre as nações, que se valem de instrumentos não mercantis para 
tentar defender interesses próprios, que frequentemente se chocam 
entre si e conflitam com o interesse global. 

De forma tópica, pode-se destacar ainda as seguintes caracterís-
ticas do cenário de multipolaridade conflituosa:

• Ocorre uma instabilidade na ordem mundial, com retrocesso 
no fenômeno de globalização e criação de uma ordem pluri-
lateral, frequentemente conflituosa. 

• Disputas econômicas, políticas e territoriais entre China e 
Estados Unidos, entre Rússia e países do Leste Europeu, de 
países asiáticos entre si e outras resultam em corrida arma-
mentista. Enfraquecimento dos organismos internacionais, 
que se tornam incapazes de mediar conflitos e lidar com a 
diversidade de interesses de regiões e países. 

• Desvalorizações competitivas e guerras cambiais prevale-
cem, na busca por maior competitividade, sobretudo entre 
países asiáticos e europeus. 

• Alternam-se ciclos curtos de ampla liquidez internacionais 
com períodos de crises e contágios. Crises gêmeas (cambiais 
e financeiras) e até trigêmeas (cambiais, financeiras e fiscais) 
ocorrem a intervalos mais curtos de tempo. Disso resulta cres-
cimento econômico mundial, em média, baixo e volátil.

• Após sucessivos novos marcos internacionais, a regulação 
financeira está desacreditada.  Predominam regras e marcos 



411Cenários mundo-Brasil 2030 – insumos para 
o planejamento estratégico do BNDES

nacionais, divergentes entre si. Esses estimulam fluxos de ca-
pitais em busca de ganhos de arbitragem regulatória, intensi-
ficando a instabilidade sistêmica.

• A economia mundial enfrenta dificuldades oriundas do fra-
casso do processo de desalavancagem e da incapacidade de 
resolver os problemas gerados pelas dívidas na Europa e nos 
países asiáticos.

• Verifica-se uma corrida por acesso a fontes seguras de maté-
rias-primas, inclusive pelo uso do poder político e militar por 
parte das grandes potências.

• Mudanças climáticas provocam relevantes impactos socioeco-
nômicos.

• Proliferam-se atos de censura à internet, restrições ao 
e-commerce e ao e-banking e a divisão internacional do tra-
balho em serviços.

• Aumentam desigualdades de renda e de acesso à saúde, edu-
cação e saneamento, com deterioração das redes sociais de 
proteção. Manifestações sociais, diante da deterioração das 
condições de vida, multiplicam-se. 

• Instabilidades políticas em diversos países e regiões amea-
çam os valores democráticos e limitam a participação cidadã.

• Com todos os problemas acima, a taxa média de crescimento 
mundial situa-se em 2,2% ao ano e a taxa média de cresci-
mento do comércio mundial em 2,9% ao ano, sendo 0,9% 
preço e 2,0% quantum.

Liderança compartilhada

A ideia de liderança compartilhada corresponde a um mundo em 
que as duas nações mais poderosas do planeta em 2030 – Esta-
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dos Unidos e China – logram conciliar seus interesses e exercer 
liderança (e domínio) mundial capaz de estabelecer e implemen-
tar regras do jogo nos campos comercial, financeiro, monetário, 
ambiental, político-militar etc. Essas regras são acatadas por uma 
maioria de nações, criando-se, assim, uma pax sino-americana, 
que no plano das relações econômicas internacionais representa-
ria uma espécie de novo Bretton Woods, baseado em três pilares: 
1) revisão do formato do FMI e do Banco Mundial, com maior 
peso para países emergentes; 2) estabelecimento de mecanismos 
de coordenação das políticas macroeconômicas para evitar grandes 
desequilíbrios e conflitos; e 3) redução de entraves ao comércio 
mundial e fortalecimento do multilateralismo. De forma tópica, 
pode-se destacar ainda as seguintes características do cenário de 
liderança compartilhada: 

• O processo de globalização prossegue avançando, nos diver-
sos planos (comercial, financeiro, integração produtiva, cul-
tural etc.).

• Verifica-se a negociação de uma nova ordem mundial com 
o compartilhamento de liderança entre a China, os Estados 
Unidos e a Zona do Euro, embora a influência dos países euro-
peus seja claramente mais fraca do que a dos dois primeiros.7

• Neste contexto, o dólar, o renminbi e o euro dividem o papel 
de moeda internacional de reserva e o “privilégio exorbitante” 
a ele associado.

• A economia americana, ainda que perdendo algum espaço 
no mercado global, é revigorada e mantém-se dominante em 
diversos segmentos, inclusive industriais. A China, por ou-

7  Se, mesmo com o fim do euro, o mundo caminhar para um cenário de “liderança 
compartilhada”, provavelmente nesse caso a Alemanha participaria do bloco 
hegemônico junto com China e Estados Unidos.
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tro lado, torna-se a maior economia do planeta, exercendo 
uma influência cada vez maior sobre a economia mundial. 
A Europa, após uma década perdida, se recupera como um 
forte bloco econômico e político.

• Cresce a participação dos países emergentes nos organismos e 
nas decisões internacionais, porém subordinada às forças gra-
vitacionais dos Estados Unidos e da China, principalmente.

• Há pressões pelo lado da demanda sobre o mercado de 
commodities, mas o crescimento dos preços de matérias- 
-primas é mitigado pelo avanço tecnológico no uso e na des-
coberta de novas fontes e novos materiais.

• O processo de desalavancagem do sistema financeiro é bem-
-sucedido.

• Uma nova divisão internacional do trabalho cria duas pos-
sibilidades de inserção para países emergentes: maior espe-
cialização em commodities ou diversificação com base na 
difusão das novas tecnologias de produção e integração em 
cadeias produtivas mundiais.

• É restabelecido um processo de crescimento econômico mun-
dial sustentado, impulsionado pela integração econômica e 
pelo crescimento da produtividade, liderada pelas revoluções 
tecnológicas.

• A convergência entre avanços tecnológicos e novos acordos in-
ternacionais concilia a proteção ambiental com avanços sociais.

• As mudanças tecnológicas permitem uma nova geografia 
mundial da produção, com mudanças nas cadeias globais de 
geração de valor, trazendo de volta indústrias para os paí-
ses desenvolvidos, mas também criando oportunidades para 
emergentes em diversos nichos. 
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• O acesso a informações e a facilidade de comunicação forta-
lecem as instituições democráticas, os direitos civis e a parti-
cipação política cidadã.

• A taxa média de crescimento mundial fica em 4,0% ao ano e 
a taxa média de crescimento do comércio mundial, em 7,4% 
ao ano, sendo 2,3% preço e 5,1% quantum.

Sinais do presente e incertezas críticas – Brasil

O mais forte sinal do presente no Brasil, como dito, se dá no cam-
po político, que se revela por meio de manifestações democráticas, 
ainda que com algum grau de radicalização por parte de alguns se-
tores da sociedade. Nos tempos atuais, observam-se: 1) déficit de 
representatividade; 2) disputas entre os poderes; 3) novas exigências 
de governança e de prestação de contas à sociedade; 4) maior rele-
vância dos órgãos reguladores e fiscalizadores (e outras instituições 
paralelas do Estado); e 5) crescente judicialização das relações pro-
dutivas e sociais. Todos esses são fenômenos atuais, sobre os quais 
não se sabe se perderão força ou se serão o novo padrão com o qual 
o país deverá aprender a conviver. 

Do ponto de vista dos cenários, a questão mais relevante é se ha-
verá força política, ou coalização de forças, capaz de implementar 
um projeto coerente para o país, que consiga conciliar o atendimen-
to a demandas da sociedade e o impulso ao crescimento econômico, 
assegurando as conquistas sociais obtidas nos últimos anos; ou se 
as demandas serão atendidas de forma casuística, com ações que 
possam ser incoerentes entre si. É a partir de um ambiente de eleva-
da governabilidade, reconhecida democraticamente como legítima, 
que a sociedade brasileira poderá superar os elementos do atraso do 
desenvolvimento. 
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No âmbito econômico, seja no que se refere à capacidade de en-
frentar os obstáculos hoje colocados no caminho da nova economia 
brasileira (destacadamente a deficiência da infraestrutura, a baixa 
produtividade e os graves desequilíbrios macroeconômicos), seja 
para enfrentar o risco da primarização, há igualmente incertezas 
críticas quanto ao futuro do país, que permitem desenhar trajetórias 
bastante distintas. 

Desde a segunda metade da década de 2000, a economia brasilei-
ra vem passando por um processo de perda de competitividade da in-
dústria manufatureira, que tem resultado na redução de seu peso na 
estrutura produtiva e nas exportações brasileiras (e na redução das 
exportações brasileiras de manufaturados nas exportações mundiais 
dessa categoria de bens). Esse processo, ainda que tenha diversos deter-
minantes, foi fortemente condicionado pela ampla apreciação cambial, 
que, em grande medida, resultou do êxito da expansão do setor agromi-
neral e das expectativas engendradas pelas grandes descobertas nessa 
área, sobretudo no caso do petróleo e do gás na camada do pré-sal, no 
contexto de uma economia mundial faminta por recursos naturais.

A queda de patamar do preço do petróleo (de algo em torno de 
US$ 100 o barril para patamares próximos a US$ 50), se duradoura, 
poderá colocar em questão, se não a produção, a rentabilidade que 
se esperava obter com a exploração do pré-sal. Todavia, ainda não 
é claro se o novo patamar de preço do petróleo reflete um desloca-
mento estrutural da curva de oferta mundial (a partir da descoberta 
de petróleo e gás não convencionais, além do retorno ao mercado 
de grandes produtores, como o Irã) ou um fenômeno passageiro. 
No primeiro caso, preços historicamente mais baixos poderão se 
consolidar como uma tendência de longo prazo. Alternativamente, 
poderá ocorrer uma recuperação do preço (de velocidade discutí-
vel), puxado tanto pela redução da oferta (retirada de poços menos
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produtivos ou questionamentos ambientais mais graves em relação a 
produção shale), quanto por movimentos de demanda (recuperação 
do crescimento mundial). Em relação a demanda, há, porém, de se 
ressaltar igualmente a incerteza, já que há diversos indícios de que 
o crescimento chinês se dará a ritmos mais baixos em relação aos 
padrões vigentes até recentemente.

De toda forma, a perda de dinamismo industrial do Brasil e o 
processo (ainda parcial, mas consistente) de mudança da pauta de 
exportações colocaram em discussão o risco de uma tendência pri-
mário-exportadora que tornaria a economia mais volátil e depen-
dente do comportamento da demanda internacional por produtos 
primários – deixando em aberto a questão de como o Brasil será 
inserido na nova divisão internacional do trabalho (maior especia-
lização em commodities ou diversificação e integração em cadeias 
mundiais de valor).

Não está ainda claro se, a longo prazo, uma eventual tendência para 
uma economia baseada em recursos naturais será evitada. A acirrada 
batalha federativa pelos royalties do petróleo forneceu uma boa me-
dida da capacidade de mobilização de energia política na disputa pela 
repartição do “bilhete premiado”, em contraste com as dificuldades 
para se estabelecer uma união nacional em torno de um projeto de 
desenvolvimento baseado no aumento da produtividade e na remoção 
dos obstáculos à competitividade da economia do país. 

Além dos fatores estritamente domésticos, a tendência para a pri-
marização da economia depende também, e muito, da evolução da 
demanda internacional por commodities e, portanto, do ritmo do 
crescimento mundial, em particular da evolução dos preços do petró-
leo. Uma análise mais fina deve distinguir alimentos de commodities 
minerais, dado que a demanda pelos primeiros deve continuar cres-
cendo com firmeza mesmo num quadro – bastante plausível – de
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fraca expansão mundial nos próximos anos, em decorrência do me-
lhor desempenho relativo dos emergentes e da consequente melhoria 
de renda de milhões de consumidores que estão saindo da condição 
de pobreza absoluta.

Há, portanto, sinais divergentes, que implicam uma incerteza crí-
tica em relação à evolução da estrutura produtiva e de comércio 
exterior do Brasil, cujas implicações para o desempenho econômico 
são igualmente importantes.

As forças motrizes do cenário Brasil

As forças motrizes no âmbito nacional encontram-se no plano po-
lítico, o que envolverá capacidade de negociação e interação dos 
atores políticos relevantes e aumento da legitimidade para a pro-
moção do desenvolvimento econômico inclusivo, consistente entre 
suas inúmeras dimensões, e sustentável. As incertezas críticas asso-
ciadas às relações de poder, no plano político, definem, então, dois 
cenários dicotômicos para o país:

desenvolvimento pactuado
x

dependência e fragmentação política

Desenvolvimento pactuado

Existe um projeto de desenvolvimento claro que permite, si-
multa neamente, inserção qualificada na divisão internacional 
do trabalho, fortalecimento da capacidade inovadora e respon-
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sabilidade socioambiental. Pactos políticos, instituições fortes 
e governança clara possibilitam a implementação desse projeto.

Pode-se ainda destacar as seguintes características desse cenário:

• Crescimento das taxas de investimento e da produtividade re-
verte o processo de desindustrialização e os efeitos negativos 
da mudança demográfica.

• Políticas fiscal, monetária e cambial articuladas com a 
estratégia-país garantem crescimento sustentável.

• Mudanças no sistema nacional de inovação e novas políticas 
educacionais e de capacitação proporcionam inserção quali-
ficada na nova divisão internacional do trabalho.

• O Brasil se destaca pela efetividade em suas ações de respon-
sabilidade socioambiental, segurança alimentar e energética.

• Recursos naturais são usados como oportunidade para nova 
fase de desenvolvimento sustentável e inclusivo.

• Mudanças institucionais asseguram melhor governança e de-
sempenho do Estado.

Dependência e fragmentação política

Prevalece uma atuação do governo meramente reativa às deman-
das políticas internas e ao contexto externo. Resulta uma inserção 
passiva na economia internacional, sequências de políticas ad hoc, 
muitas vezes sobrepostas e possivelmente contraditórias entre si. 
Instabilidade política e volatilidade econômica prevalecem.

Pode-se ainda destacar as seguintes características desse cenário:

• Acirramento de conflitos distributivos.
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• Populismo, clientelismo e concentração das forças políticas 
nas capitais.

• Especialização produtiva em torno de recursos naturais e 
desindustrialização.

• Piora da inflação e das contas fiscais, juros mais elevados e 
câmbio apreciado, no cenário para economia internacional fa-
vorável (liderança compartilhada) e mais volátil e sem tendên-
cia definida, no caso do cenário multipolaridade conflituosa.

• Aumento do hiato de produtividade e da capacitação em rela-
ção aos países líderes.

• Crescimento da degradação ambiental. 

• Incapacidade de resolver gargalos na educação e no sistema 
nacional de inovação leva o país a perder oportunidades ge-
radas pelas mudanças na divisão internacional do trabalho.

Que fatores terão mais influência? Em um improvável cenário de 
restauração das condições mundiais da década de 2000, o mundo 
atrairia para a segunda alternativa de cenários brasileiros: depen-
dência e fragmentação política. Essa teria apoio de forças políticas, 
por exemplo, interessadas em maximizar e acelerar a extração de 
recursos naturais para apropriação (mesmo em detrimento da par-
ticipação dos fornecedores internos de insumos e da apreciação do 
câmbio que prejudicaria a indústria), bem como o apoio do setor 
financeiro (que ganha com a intermediação de recursos externos). 
Mas haveria também forças econômicas, sociais e políticas que 
exerceriam uma pressão no sentido contrário.

A Figura 1 ilustra os quatro cenários como resultado da combi-
nação das forças motrizes mundo e Brasil e os batiza com títulos de 
alguns sucessos do cancioneiro popular brasileiro. 
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Figura 1

Quadro-síntese: cenários mundo-Brasil 2030

Brasil
M

un
do

Desenvolvimento 
pactuado

Dependência e  
fragmentação política

Liderança
Compartilhada “Sonho meu” “Deixa a vida

me levar”

Multipolaridade 
conflituosa “Apesar de você” “O mundo é

um moinho”

Fonte: BNDES.

Os cenários servem de balizas que demarcam o campo das possibi-
lidades. Num extremo, temos o cenário designado como “Sonho meu”, 
por combinar um mundo razoavelmente organizado e próspero com o 
desenvolvimento brasileiro mostrando consistência e sustentabilidade, 
nos marcos de um projeto pactuado por amplas forças políticas domés-
ticas. No extremo oposto, a multipolaridade conflituosa cria uma situa- 
ção mundial extremamente adversa, que, agravada pela incapacidade 
das forças políticas domésticas de construir um projeto nacional e exe-
cutar políticas econômicas consistentes, gera um cenário marcado por 
crises e desempenho sofrível (“O mundo é um moinho”).

Os cenários intermediários, apesar de mais próximos em termos 
de algumas variáveis quantitativas, por se situarem no campo entre os 
extremos, são muito diferentes entre si. O cenário “Deixa a vida me 
levar” corresponde a uma situação em que há passividade doméstica 
frente a um contexto mundial de bonança e em que, a despeito da 
baixa eficiência e coordenação domésticas, o país experimenta fases 
de melhoria da renda, do bem-estar etc., associadas aos momentos 
mais favoráveis do ciclo econômico mundial, embora ocorra ampla  
desindustrialização. 
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Já o cenário “Apesar de você” corresponde a uma situação (não 
totalmente inédita na história do país) em que a adversidade externa 
funciona como um desafio que mobiliza de forma positiva as forças 
políticas domésticas, gerando respostas construtivas com elevada 
capacidade de promover o desenvolvimento do país no longo prazo. 

Assim, enquanto no cenário “Deixa a vida me levar” o país passa 
por momentos de euforia e bem-estar (causados por ventos externos 
favoráveis), mas não constrói um futuro sólido e independente, no 
cenário “Apesar de você” atravessa-se um longo período de adversi-
dades, mas pouco a pouco vão se construindo as bases de um futuro 
mais próspero. No que segue apresentaremos os sinais do presente, 
as incertezas críticas a eles associadas e as forças motrizes para o 
ambiente mundo e, na sequência, para o ambiente Brasil.

O horizonte dos cenários de longo prazo é de 15 anos. O tempo da 
narrativa é o presente, em 2030. Além da descrição da situação cor-
rente (em 2030), chama-se atenção para os fatores do passado (que 
ocorreram entre 2016 e 2030) que levaram ao quadro atual (2030). 

Os quatro cenários Brasil-mundo 2030

Sonho meu (Brasil em desenvolvimento pactuado e 
mundo em liderança compartilhada)

Política: estamos em 2030, o Brasil consolidou de forma inequívoca 
seu processo democrático, o que permitiu a reunião de forças em 
torno da construção de um projeto de desenvolvimento nacional. 
O processo de judicialização da política é algo que deixou gradual-
mente de existir, com a transformação definitiva do Congresso Na-
cional no lócus da construção legislativa. Houve revalorização dos 
partidos políticos, que passaram a ser vistos como um importante 
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instrumento para a governabilidade, canalizando demandas da so-
ciedade e traduzindo de forma eficiente a complexidade da política 
para os eleitores. Equilibra-se o número de partidos políticos a pon-
to de expressar a diversidade da sociedade, mas, ao mesmo tempo, 
garantindo a governabilidade. 

Políticas macroeconômicas: as políticas macroeconômicas nacio-
nais foram fundamentais para viabilizar o crescimento médio de 4,5% 
ao ano, com controle da inflação. Os desequilíbrios fiscais estruturais 
foram equacionados e a política monetária foi implementada com o 
uso de instrumentos tradicionais, mas também por controles macro-
prudenciais. A redução da inflação e dos juros para níveis “normais” 
pelos padrões internacionais, bem como a ampliação de prazos para 
níveis compatíveis com os internacionais, a expansão do crédito, a de-
soneração tributária e os programas de financiamento e constituição 
de garantias estimularam o crescimento dos investimentos. O Fundo 
Soberano do Brasil foi reformulado, voltando à sua concepção ori-
ginal, em que apenas os rendimentos são canalizados ao orçamento, 
o que permitiu ao país obter benefícios de sua vantagem competiti-
va em minérios, commodities agrícolas e óleo, canalizando recursos 
para auxiliar projetos de interesse nacional, e foi decisivo para evitar 
a chamada “doença holandesa”.

Política para setores produtivos: o primeiro passo para a retomada 
do crescimento da indústria foi o aumento da oferta de infraestrutura. 
O segundo foi a racionalização da estrutura tarifária das importações, 
paralelamente ao estabelecimento de acordos de comércio que contri-
buíram para uma integração mais ampla e qualificada no comércio 
internacional. O terceiro concentrou-se no aumento sistemático dos 
recursos para a inovação. Foram criados regimes especiais para agre-
gação de valor e de tecnologia nas cadeias produtivas. A produção e a 
inovação do país foram estimuladas por políticas de compras gover-
namentais. A chave do processo foi a seletividade e a efetividade das 
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ações, que potencializaram o crescimento das taxas de investimento e 
da produtividade. O uso do poder de compra do setor público foi fun-
damental, criando escala para negócios intensivos em conhecimento. 
Outro elemento importante foi a atração de centros de pesquisa para o 
Brasil e o desenvolvimento de empresas estrangeiras no país. O Brasil 
passou a adotar, também na indústria, estratégias de foresight, isto é, 
passou a acompanhar a fronteira tecnológica em diversos setores para 
traçar sua estratégia de política industrial.  

Prioridades: as cadeias de suprimento em energias receberam 
especial atenção, aproveitando oportunidades ambientais e de ne-
gócios. As prioridades abrangeram oportunidades identificadas em 
petróleo e gás e em energias renováveis, como etanol, eólica, solar, 
carvão vegetal e biocombustíveis. O Brasil hoje faz parte do grupo 
de países que define a fronteira tecnológica na agricultura tropical 
de baixo carbono. Tornou-se também player importante em produ-
ção sustentável, incluindo a construção modular que reduz resíduos 
em obras de construção civil, ecodesign e cadeias de reciclagem 
(Política de Resíduos Sólidos). Há anos o desenvolvimento e a ado-
ção de fontes renováveis de energia são estimulados pela indústria, 
com grande sucesso.

Indústria financeira: quatro grandes tendências pautaram o de-
senvolvimento da indústria financeira nos últimos anos: 1) prolife-
ração de financiamentos na modalidade project finance, sobretudo 
para segmentos de infraestrutura, nos quais os riscos são comparti-
lhados pelo setor público e privado; 2) crescimento da importância 
de fundos de pensão, que aplicam em ativos de longo prazo; 3) apro-
fundamento do mercado de títulos corporativos; e 4) crescimento da 
oferta de seguros e garantias. 

Economia do conhecimento: o Brasil soube aproveitar rendas 
geradas por sua biodiversidade, criando um projeto de desenvolvi-
mento claro, no qual o uso de recursos naturais permitiu o desen-
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volvimento sustentável e inclusivo. O significativo incremento da 
qualificação do trabalhador reduziu o hiato de competitividade em 
segmentos de mais elevado conteúdo técnico, em relação aos compe-
tidores do país. Houve investimentos de recursos de alto desempenho, 
em termos de cientistas e engenheiros, com aumento no número de 
diplomas, mestres e doutores. A política de inovação incluiu ações 
para difundir conhecimentos e facilitar a fluidez de informações en-
tre universidades, institutos de pesquisa e órgãos de governo. 

Educação: novas políticas de remuneração dos professores 
atraíram profissionais, sem que isso implicasse riscos à situação fis-
cal de estados e municípios. Houve revisão dos sistemas de avalia-
ção, para desenhar incentivos e monitorar resultados; ampliação da 
oferta de educação pré-escolar e infantil de qualidade; e integração 
entre o ensino técnico e o superior. 

Desenvolvimento socioambiental: o Brasil logrou reduzir subs-
tancialmente suas emissões de gases de efeito-estufa (GEE), em 
especial no que diz respeito ao desmatamento na Amazônia e no 
Cerrado. O país iniciou amplo plano de investimentos em logística, 
sobretudo em ferrovias, e em mobilidade urbana. Adicionalmente, 
desenvolveu competências em tecnologias limpas, com base em uma 
política energética pensada em conjunto com a política industrial, 
de modo a desenvolver a cadeia produtiva das energias renováveis. 
Além disso, o país conseguiu resolver travas institucionais, o que o 
permitiu conquistar um amplo acesso da população a saneamento 
básico, sobretudo nos grandes centros urbanos.

Marcos regulatórios e gestão pública: os marcos regulatórios 
do país são, hoje, relativamente simples, consistentes, previsíveis e 
convergentes com a estratégia do país. O sistema tributário se tornou 
mais simples e mais progressivo. Mesmo com alíquotas de impos-
to menores, foi possível preservar a arrecadação a partir do maior 
crescimento econômico. Paralelamente, foi implementado um vasto 
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programa de gestão pública que levou a ganhos de produtividade e 
eficácia, contribuindo para a melhoria dos serviços públicos e para a 
efetividade da política fiscal. A prestação de contas perante a socie-
dade é adequada, segundo indicam pesquisas de satisfação pública.

Mercado de trabalho: a legislação trabalhista foi flexibilizada 
e a entrada de imigrantes foi incentivada, especialmente os qualifi-
cados, com reflexos no crescimento da população economicamen-
te ativa (PEA). Esses fatores criaram espaço para o financiamento 
da seguridade social. As questões previdenciárias, que geravam 
preocupação diante do envelhecimento da população, foram devida-
mente solucionadas, por meio de uma reforma previdenciária e pelo 
retorno do crescimento. A democratização do acesso à seguridade 
social foi realizada com a multiplicação das agências de previdência.

Deixa a vida me levar (Brasil em dependência 
e fragmentação política e mundo em liderança 
compartilhada)

Política: estamos em 2030, existe amplo descrédito em relação à 
política por parte da população. As discussões sobre o fim do voto 
obrigatório ganham cada vez mais força. As instituições são ques-
tionadas pelos diferentes atores políticos. O quadro geral é de um 
governo pressionado por lobbies e coalizões no legislativo, princi-
palmente por parte dos setores produtores de commodities. Persiste 
o conflito distributivo entre os diferentes níveis de governo pela 
receita fiscal, inclusive com tentativas de refazer as regras de re-
partição de royalties e participações especiais relativos ao petróleo. 
O Executivo consegue aprovar algumas emendas, beneficiado pelo 
contexto de crescimento econômico e dos próprios recursos gerados 
por royalties e pelo crescimento da arrecadação. O Poder Judiciário 
continua ampliando seu grau de interferência na vida social, judi-
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cializando a política. O Poder Legislativo encontra-se fragmentado 
em bancadas setoriais, religiosas e corporativas. O Poder Executivo 
busca, frequentemente, relacionar-se com a sociedade sem a inter-
mediação de partidos políticos e movimentos sociais organizados. 

Economia: a taxa de câmbio, devido à abundante entrada de 
dólares no país, pelas vendas de commodities, se torna demasiada-
mente apreciada. A valorização do câmbio fez crescer os salários 
reais, mas afetou a competitividade internacional da indústria, so-
bretudo de transformação, em contraste com os setores produtores 
de commodities, em que os custos do trabalho são relativamente me-
nores. Os salários mais elevados beneficiaram os trabalhadores, mas 
ameaçam empregos, especialmente os da manufatura. A inflação, 
puxada pelos preços dos alimentos e commodities, segue pressionada. 

Política para setores produtivos: perante um quadro de grande 
fragmentação política, as políticas industriais estão enfraquecidas 
e desarticuladas e não logram sustentar o crescimento das taxas de 
investimento e da produtividade. O acirramento da guerra fiscal 
criou um clima de hostilidade e conflito entre diversos governa-
dores. Esses insistem para que a União abra mão de recursos para 
aumentar repasses para estados e municípios não produtores, sem 
que se chegue a consensos. 

Prioridades: as ações para desenvolvimento tecnológico e ino-
vação surtem pouco efeito, o mesmo ocorre com as políticas criadas 
para aumentar competitividade, apoio a micro e pequenas empresas, 
qualificação profissional, desenvolvimento regional, sustentabilida-
de, arranjos produtivos locais, entre outros. Paralelamente, acumu-
lam-se na economia problemas de infraestrutura e logística. Há um 
crescimento seletivo da oferta, com prioridade para as exportações 
de commodities. O agronegócio e a mineração são tratados com 
prioridade pelo governo, enquanto o país segue perdendo competiti-
vidade na indústria de transformação.
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Indústria financeira: a elevada liquidez internacional garante 
fluxos externos abundantes para o financiamento das exportações 
de commodities. Os poucos projetos de exportação de maior prazo 
são financiados por bancos públicos. O mercado de capitais nacio-
nais evoluiu pouco. A emissão de títulos corporativos é bem suce-
dida para o agronegócio e segmentos específicos com baixíssimo 
risco. Para a indústria em geral, há pouca disponibilidade de crédito, 
a despeito dos estímulos governamentais. O financiamento às mi-
cro, pequenas e médias empresas (MPME) é escasso, uma vez que 
continua esbarrando na falta de informação para a análise de risco e 
na fragilidade das garantias. Ademais, a taxa de mortalidade dessas 
empresas tem aumentado. 

A (não) economia do conhecimento: o Brasil tem avançado pou-
co em desenvolvimento tecnológico. Os investimentos públicos e 
privados em ciência, tecnologia e inovação são modestos para os pa-
drões de países emergentes. Os indicadores de inovação avançaram 
lentamente, comprometendo a competitividade industrial. O Brasil 
dedicou recursos significativos para ciência, tecnologia e inovação. 
Entretanto, apesar da produção científica ter crescido, os resultados 
das políticas de estímulo à inovação foram modestos. 

Educação: os problemas políticos internos de alocação de recursos 
e a má governança dificultaram o aumento da qualidade da educação, 
apesar do aumento de recursos destinados. Os crescentes investimen-
tos públicos produziram pouco resultado, uma vez que os problemas 
estruturais do sistema educacional brasileiro não foram resolvidos. 
Entre eles, o fato de a educação profissional continuar marginal na 
matriz educacional. O país continuou extremamente defasado em re-
lação a seus competidores em testes de comparação internacional. No 
contexto de uma economia mundial cada vez mais competitiva, tais 
resultados reforçaram a inserção do Brasil nas cadeias de baixo valor 
agregado e pouca inovação. 
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Desenvolvimento socioambiental: as dificuldades de ordem po-
lítica também inviabilizaram os investimentos voltados à superação 
dos gargalos de infraestrutura, em especial aqueles com maior im-
pacto ambiental: saneamento básico e mobilidade urbana. O país 
regrediu no uso de tecnologias limpas, perdendo terreno em que 
já tinha certa liderança, como em biocombustíveis. A cisão políti-
ca não permitiu que se chegasse a uma solução consensual para o 
uso da terra. Com isso, as taxas de desmatamento na Amazônia e 
no Cerrado, que vinham em queda, recrudesceram. O aumento de 
eventos climáticos extremos ampliou a vulnerabilidade de diversas 
áreas agrícolas e de áreas de encostas, com graves implicações para 
a população mais pobre.

Marcos regulatórios e gestão pública: o setor público enfrenta 
sérios problemas de governança, afetando a qualidade dos serviços 
públicos e limitando as possibilidades da política fiscal. As exces-
sivas sobreposições e disputas de poder e de rendas entre órgãos 
da União, estaduais e municipais criaram empecilho à boa gestão 
pública. O insucesso das concessões em infraestrutura é o mais fla-
grante exemplo. Deficiências nos marcos regulatórios, que muitas 
vezes são inconsistentes entre si, têm sido a regra. Isso contribui 
para que sejam realizados apenas os investimentos mais rentáveis, 
sobretudo em commodities.

Mercado de trabalho: a despeito de alguns avanços, a produti-
vidade do trabalho cresceu pouco, colocando o Brasil numa posição 
altamente desvantajosa. Por causa do envelhecimento da população, 
da instabilidade política, que disputa recursos fiscais, e do baixo cres-
cimento, os déficits do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
são crescentes. As novas regras de aposentadoria para o servidor pú-
blico motivaram o acirramento de confrontos entre funcionários e 
governo. Diante das incertezas, cresceu a procura para fundos com-
plementares de previdência privados. 
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Apesar de você (Brasil em desenvolvimento pactuado e 
mundo em multipolaridade conflituosa)

Política: estamos em 2030, o Brasil se encontra hoje muito menos 
fragmentado politicamente, o que permitiu a reunião de forças em 
torno da construção de um projeto de desenvolvimento nacional, 
com ênfase na economia do conhecimento. Os cidadãos brasileiros 
participam de forma intensa dos processos de escolha e fiscalização 
de seus representantes. As liberdades de expressão e de imprensa 
são plenas, com garantia da diversidade de opinião. Paralelamente, 
a representação do Brasil perante o resto do mundo consolidou-se. 
O país participa hoje com maior presença nos organismos que defi-
nem a governança mundial, porém esses estão esvaziados. 

Economia: as dificuldades de financiamento do balanço de paga-
mentos, em virtude da retração dos investimentos externos, levou o 
câmbio a um patamar depreciado, o que melhorou a competitividade 
dos nossos produtos perante os importados, embora em momen-
tos de choques externos tenha comprometido o cumprimento das 
metas de inflação. A adoção de políticas fiscais e creditícias para esti-
mular a demanda interna foi fundamental para evitar maiores retrações 
econômicas perante as crises externas. Medidas eventuais de controle 
do fluxo de capitais, como a inclusão ou exclusão do Imposto sobre 
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Va-
lores Mobiliários (IOF), foram igualmente importantes, diminuindo 
a volatilidade da entrada/saída de recursos do país. O mundo confli-
tuoso reduziu a capacidade de alguns países desenvolvidos de ofertar 
produtos, o que permitiu ao Brasil ampliar suas exportações e ocupar 
mercados aos quais antes não tinha acesso – ou aumentar os volumes 
de vendas em mercados já conquistados. 

Política para setores produtivos: em primeiro lugar, garantiu-se 
o crescimento da oferta de infraestrutura, suprindo as necessidades 
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decorrentes do crescimento da economia e do comércio exterior, pela 
via da atração de investimentos privados. Em segundo, foi persegui-
da a estratégia de catch-up produtivo. Em terceiro, aumentou-se o 
investimento em inovação pelas empresas brasileiras. Diante de um 
mundo conflituoso, o Brasil viu a oportunidade de assumir maiores 
riscos e, com o apoio de políticas públicas, investir em inovações 
tecnológicas mais disruptivas. Em alguns setores, conseguimos ul-
trapassar as fronteiras tecnológicas (leapfrogging) e nos afirmar 
perante o mercado internacional. Por fim, houve a preocupação em 
reduzir custos e aumentar a competividade, tanto via câmbio de-
preciado, quanto por meio de uma reforma do regime tributário, 
que combinou a ampliação da base de arrecadação, a redução da 
complexidade e o aumento da progressividade. Adicionalmente, os 
governos aperfeiçoaram os mecanismos de coordenação de políticas 
públicas, aumentando sua efetividade, eficácia e eficiência. 

Prioridades: o apoio público à inovação cresceu consideravelmente 
nos últimos anos, evidenciando uma perspectiva de desenvolvimento 
autônomo para as empresas brasileiras e uma política de superação das 
sucessivas crises internacionais por meio de apostas no aumento sus-
tentado da competitividade. Adicionalmente, há o apoio dos bancos 
públicos a projetos de inclusão social (saúde, saneamento ambiental, 
desenvolvimento urbano e educação) e sustentabilidade ambiental, no 
conceito mais amplo de economia verde, com destaque para energias 
renováveis, eficiência energética e pequenas centrais hidrelétricas. Os 
fundos de investimento destacam-se como o principal instrumento 
de apoio direto a micro e pequenas empresas de base tecnológica e 
inovação, com grande capacidade de alavancagem. Os fundos de in-
vestimento em participações para empresas com foco em eficiência 
energética, redes de distribuição de energia elétrica inteligente (smart 
grid), tratamento de efluentes e gestão de resíduos sólidos também 
se multiplicaram no país, com adesão de fontes privadas. Os setores 
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de biotecnologia e meio ambiente se destacam em termos de projetos 
de investimentos. 

Indústria financeira: atividades de exportação de commodities, 
bem como financiamentos a prazos de até três anos, conseguem obter 
recursos no mercado doméstico privado. O crédito bancário privado 
para a indústria vem apresentando ciclos de expansão e retração, em 
virtude das sucessivas crises externas. A reduzida liquidez externa 
tem limitado a expansão do mercado de capitais brasileiro. Incenti-
vos públicos vêm conseguindo mitigar parte da aversão ao risco, em 
esquemas de compartilhamento de risco. Bancos públicos e de desen-
volvimento são instituições relevantes para o desenvolvimento brasi-
leiro, assim como em diversos países. Adicionalmente, o empenho do 
governo em construir estruturas de compartilhamento de riscos entre 
setor privado e público estimulou a criação de novas modalidades de 
garantias e seguros, o que permite uma maior recuperação, em caso 
de default. No caso da infraestrutura, as parcerias público-privadas 
(PPP) foram bem sucedidas. As instituições privadas, bancos e inves-
tidores institucionais, valendo-se de garantias governamentais, apor-
taram recursos em volumes crescentes e ampliaram seu engajamento 
em operações de longo prazo.

Economia do conhecimento: programas conjuntos dos bancos pú-
blicos de desenvolvimento e a Finep – Inovação e Pesquisa têm obti-
do bons resultados no apoio à inovação dos setores sucroenergético e 
sucroquímico. Iniciativas com o apoio técnico da Petrobras vêm per-
mitindo fomento a projetos que contemplem absorção de tecnologias, 
inovação e engenharia por fornecedores brasileiros para a cadeia ener-
gética. Outras prioridades foram: pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
em redes inteligentes de geração de energia, em energia solar e eólica e 
em veículos híbridos e eficiência energética veicular; fomento à inova-
ção em insumos para agropecuária, incluindo agroquímicos e princí-
pios ativos, melhoramento genético, produtos e processos da indústria 
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de alimentos, além de máquinas e equipamentos para agropecuária e 
processamento de produtos agropecuários (rastreabilidade, novas tec-
nologias em implementos agrícolas e em armazenamento e logística 
de produtos agropecuários); e apoio a P&D e inovação das empresas 
brasileiras das cadeias de produção aeroespacial, defesa e segurança. 
Por fim, desenvolvimento e domínio de tecnologias prioritárias para 
saúde e para produção de equipamentos e dispositivos médicos no 
Brasil, com vistas ao aumento da competitividade das empresas bra-
sileiras e à ampliação do acesso da população aos bens e serviços da 
saúde que ganharam forte relevância.

Educação: os maiores investimentos e as reformas no sistema 
educacional brasileiro garantiram mais qualidade e equidade no en-
sino. O abandono escolar foi reduzido, ao mesmo tempo em que 
houve melhoria da qualidade dos ensinos médio, universitário e pro-
fissional. O Brasil, ao atingir as metas do Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Ideb) e da alfabetização estipuladas, 
diminuiu sua distância dos níveis educacionais dos países que apre-
sentam melhor performance na qualidade do ensino.

Desenvolvimento socioambiental: para fazer frente às mudanças 
climáticas, o Brasil adotou medidas de incremento à produtividade da 
pecuária, com métodos mais intensivos e de integração com o agro-
negócio. O país iniciou amplo plano de investimentos em logística, 
sobretudo em ferrovias e mobilidade urbana. Com isso, as emissões 
de gases de efeito estufa (GEE) mostram tendência de queda para os 
próximos anos. Paralelamente, o país desenvolveu competências em 
tecnologias limpas, com base em uma política energética pensada em 
conjunto com a política industrial, de modo a desenvolver a cadeia pro-
dutiva das energias renováveis. Além disso, o país conseguiu resolver 
travas institucionais, o que permitiu expandir o acesso ao saneamento 
básico, sobretudo nos grandes centros urbanos.
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Marcos regulatórios e gestão pública: os marcos regulatórios 
nacionais foram adaptados para um mundo em crises recorrentes e 
políticas industriais mais ativas, muitas vezes discricionárias. Isso 
exigiu mais agilidade por parte dos órgãos de controle e fiscaliza-
ção, dadas as necessidades de revisões periódicas dos marcos. A 
gestão pública ganhou mais eficácia e houve melhoria dos serviços 
públicos. Houve também visível aperfeiçoamento na prestação de 
contas à sociedade.

Mercado de trabalho: a dinâmica demográfica associada à ma-
nutenção do crescimento fez com que o Brasil mantivesse baixos 
níveis de desemprego, apesar das crises internacionais. A taxa de 
desemprego aberta deverá fechar, em 2030, em 6,2%. 

O mundo é um moinho (Brasil em dependência e 
fragmentação política e mundo em multipolaridade 
conflituosa)

Política: estamos em 2030, o apoio da população à democracia é 
precário. Com o fim do voto obrigatório, a presença dos eleitores 
se tornou baixa, não garantindo legitimidade ao processo. As insti-
tuições são questionadas pelos diferentes atores políticos. Além da 
explosão do número de partidos políticos, o que aumentou conside-
ravelmente os custos de transação política e constrangeu a gover-
nabilidade, observa-se uma incapacidade dos partidos de responder 
aos anseios da sociedade, sendo um empecilho à implementação 
de políticas públicas. Por conta das instituições erráticas, o grau de 
previsibilidade político e legal é baixo, limitando o planejamento 
econômico e a efetividade das políticas públicas.

Economia: o Brasil não conseguiu se manter à margem das cri-
ses internacionais. Sem um projeto alternativo sólido e com baixa 
governabilidade, o país não tem sido capaz de sustentar uma ten-
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dência sólida de crescimento. Vivemos ciclos de paradas e avanços 
(stop and go) na economia. Como resposta às crises, seguiram-se 
políticas macroeconômicas desarticuladas e implementadas de for-
ma ad hoc. Como consequência das importações estarem bastante 
reprimidas por conta da forte desvalorização cambial e do baixo 
crescimento, a balança comercial, apesar do baixo dinamismo das 
exportações, apresentou modestos superávits nos últimos anos.

Política para setores produtivos: iniciativas erráticas e derivadas 
de demandas setoriais não têm sido capazes de sustentar o cresci-
mento do investimento e da produtividade. Problemas políticos – com 
tensões na base aliada – e econômicos – recrudescimento da inflação 
e crise internacional – tiraram a política industrial da pauta de priori-
dades do governo. A insegurança jurídica e as constantes revisões do 
marco regulatório têm prejudicado os investimentos em infraestrutu-
ra, comprometendo a competitividade da indústria. 

(Ausência de) prioridades: sucessivos planos industriais e de 
comércio exterior foram editados, nos últimos anos, com o objeti-
vo de elevar a competitividade da economia brasileira, mas sofrem 
pesadas críticas por beneficiarem um grupo seleto de setores. Outra 
crítica se refere ao padrão fordista de desenvolvimento, com agra-
vantes para a crise ambiental. 

Indústria financeira: o segmento das exportações está entre os 
poucos segmentos econômicos nos quais o crédito privado é bas-
tante expressivo, porém, fortemente concentrado no financiamento 
aos setores de commodities e quase commodities agrícolas. Mesmo 
as commodities metálicas encontram restrições de recursos, devido 
à alta volatilidade de seus preços. O crédito bancário privado para 
a indústria apresenta ciclos de expansão e retração, em virtude das 
crises externas. A reduzida liquidez limita a expansão dos mercados 
de títulos corporativos e de ações. Os bancos públicos e de desen-
volvimento buscam compensar as retrações de crédito, mas têm sua 
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atuação limitada pela disponibilidade de captar recursos públicos 
ou privados, tanto no mercado doméstico quanto no internacional.

A (não) economia do conhecimento: o país experimentou pio-
ra significativa nos indicadores de ciência e tecnologia (C&T) e 
inovação. As perspectivas de crescimento da produção científica 
do país, medida por número de publicações e de citações em ar-
tigos científicos do exterior, foram frustradas. A posição do país 
nos rankings internacionais de C&T caiu. O gap em relação aos 
líderes em tecnologia de ponta foi ampliado. Os já precários indi-
cadores de patentes sofreram piora significativa. Praticamente não 
há registro de patentes por parte das empresas brasileiras, com 
poucas exceções. 

Educação: apesar da crescente cobertura da educação pré-esco-
lar, as creches e pré-escolas mostraram-se incapazes de promover 
um maior desenvolvimento cognitivo das crianças. O corpo docen-
te do ensino básico é composto por profissionais mal remunerados 
e despreparados. Nos níveis mais elevados, o país seguiu com pouca 
integração entre ensinos profissionalizante, médio e superior, setor 
privado e centros de pesquisa. 

Desenvolvimento socioambiental: no Brasil, as dificuldades de 
coordenação política foram prejudiciais ao desenvolvimento socio-
ambiental. Não se alcançou uma solução consensual para o uso da 
terra. As dificuldades de ordem política também inviabilizaram os 
investimentos na infraestrutura social que têm impacto ambiental, 
como saneamento básico e mobilidade urbana. O país ficou atra-
sado no desenvolvimento de tecnologias limpas e perdeu terreno 
mesmo em segmentos em que já tinha conhecimentos acumulados, 
como biocombustíveis.

Marcos regulatórios e gestão pública: as mudanças nos marcos 
regulatórios não têm logrado resolver os problemas que mais afetam 
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as decisões de investir em infraestrutura, contribuindo para a cria-
ção de um ambiente de riscos elevados, com possibilidade de mu-
danças de regras e forte incerteza quanto à rentabilidade dos proje-
tos. A multiplicidade de atos administrativos (decretos e resoluções) 
torna a regulação complexa e sujeita a diferentes interpretações. 
Falta clareza quanto às responsabilidades e existe também pouca 
coordenação entre órgãos públicos. O planejamento é deficiente, as-
sim como a fiscalização das atividades. Como resultado, há pouco 
interesse dos investidores (nacionais e internacionais) por projetos 
de infraestrutura no Brasil. 

Mercado de trabalho: o elevado custo do trabalho tem contri-
buído para forte concentração dos investimentos nos setores primá-
rios e de serviços não comercializáveis, sendo mais um elemento 
a desencorajar os investimentos na indústria e em serviços comer-
cializáveis. Ao longo da última década, as indústrias intensivas em 
trabalho praticamente desapareceram. Restam basicamente aquelas 
ligadas a recursos naturais e os poucos setores industriais que fize-
ram avanços tecnológicos.

Epílogo – o uso dos cenários no planejamento do BNDES

Como afirmado na introdução, o BNDES utilizou-se de técnicas 
de cenários para planejamento estratégico ao longo dos anos 1980.8 
Em 2007, a alta administração do Banco decidiu retomar essa tra-
dição e iniciar um ambicioso processo de planejamento. Este co-
meçou pela construção de cenários exploratórios (não normativos) 
em dois níveis: “Cenários ambiente mundo-Brasil (CAMB) – ce-

8 Ver Mourão (1994), para uma discussão dos cenários dos anos 1980; ver Ramalho, 
Café e Costa (2010), para uma exposição dos trabalhos realizados em 2007; e ver 
Castro (2014), para uma visão geral dos diversos processos de planejamento (com 
ou sem o uso de cenários) no período 1983-2014.
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nários de referência” e “Cenários ambiente BNDES (CAB) – ce-
nários focados”. 9

Diferentemente das experiências com cenários dos anos 1980, entre-
tanto, o horizonte de tempo foi bem maior: 15 anos, no lugar de três. 
Assim como na década de 1980, os novos cenários pretendiam ser abran-
gentes, integrando diversas dimensões: política, econômica, social, tec-
nológica e ambiental. O objetivo dos cenários 2007 foi triplo: 1) alimen-
tar a revisão da “missão” e da “visão” do Banco; 2) servir de base para 
os cenários focados no BNDES, que seriam utilizados para identificar 
ameaças e oportunidades para o Banco; e, a partir dessas, 3) subsidiar 
discussões para as orientações estratégicas para o período 2009-2014. As 
orientações dali derivadas contribuíram, por sua vez, para o planejamen-
to de cada uma das áreas do Banco (BNDES, 2008a, 2008b). 

Em 2012, iniciou-se uma nova rodada de planejamento estra-
tégico, a partir da revisão do CAMB, realizada por um grupo de 
trabalho (GT) que reunia funcionários do Banco, assessores exter-
nos e colaboradores de outras instituições (ver ficha técnica, no 
Apêndice D).10 Em dezembro de 2012, foi realizada uma apresen-

9 Cabe esclarecer que o BNDES utiliza os quatro cenários de longo prazo (15 anos) 
como fonte de inspiração para o planejamento, mas prevê também cenários 
de médio prazo (três anos) e faz projeções (trajetória única). Estas combinam 
diversas metodologias de trabalho, incluindo tanto modelos econométricos quanto 
consultas a especialistas setoriais do BNDES e trocas de informação com pares de 
mercado. As projeções são usadas pelas áreas operacionais do Banco para análises 
de projetos, previsões de desembolsos, entre outros propósitos. Para fins do plano 
trienal, cujo horizonte é o mesmo que o do planejamento estratégico, trabalha-se 
com apenas dois cenários (no lugar de quatro). O objetivo é extrapolar questões, 
tendências e incertezas da conjuntura econômica e política que poderiam resultar 
em um cenário adverso para o país e/ou para o BNDES.

10 Paralelamente, o BNDES patrocinou um seminário internacional, no contexto 
dos eventos comemorativos de seus 60 anos, sobre o tema “Para que mundo o 
Brasil deve se preparar? Os próximos 10 anos em debate”, que reuniu experts em 
economia, política, história e ciências sociais para discutir o futuro de Europa, 
Estados Unidos, África, América Latina, Subcontinente Indiano e Leste Europeu 
e consequências para o Brasil.
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tação para todos os funcionários do Banco dos quatro cenários do 
BNDES. Em 2013, porém, os trabalhos de cenários foram inter-
rompidos e o planejamento estratégico centrou-se na implantação 
do sistema SAP Solution Manager (SSM), que passou a permitir 
que todos pudessem acompanhar as metas e desempenhos defini-
das a partir do mapa estratégico do Banco.11

Em 2014, foi feita uma revisão e um aprofundamento do traba-
lho iniciado em 2012, além da quantificação de diversas variáveis. 
Dessa vez, porém, a revisão foi apresentada apenas para a alta ad-
ministração: chefes de departamento, superintendentes e diretores.12 
Repetiu-se, então, uma dinâmica que já havia ocorrido em 2007: a 
alta administração promoveu uma reflexão sobre as oportunidades 
e ameaças ao BNDES, em cada um dos cenários, e as hierarquizou 
em termos de importância e urgência. 

Aquelas oportunidades e ameaças que aparecem em todos os ce-
nários (consideradas as mais relevantes) foram incorporadas no mo-
mento da revisão do mapa estratégico da instituição (tal qual ocorrera 
também no ciclo de planejamento iniciado em 2007). Destaca-se, desta 
feita, a percepção de uma oportunidade de ampliar frentes de colabo-
ração perante outras instituições de governo, a fim de criar sinergias e 
melhor apoiar a estruturação de projetos e o desenvolvimento de ins-
tituições públicas. Essa oportunidade foi incorporada ao novo mapa 
corporativo do BNDES, como uma nova prioridade, na dimensão do 
desenvolvimento sustentável, como mostra a Figura 2 a seguir. As de-
mais oportunidades e ameaças foram registradas para promover uma 
reflexão institucional sobre os temas e, eventualmente, para que se 

11 O processo de planejamento iniciado em 2007 obteve reconhecimento 
internacional, tendo o Banco sido um dos vencedores da 15ª edição do prêmio 
Palladium Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy.

12 Precederam a apresentação dos cenários (“futuros”), apresentações sobre o 
“passado” (história do planejamento) e sobre o “presente” (pesquisa sobre 
bancos de desenvolvimento internacionais).
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incorporem novas metas e objetivos para fins do planejamento estraté-
gico, quando oportuno.13 

Figura 2 
Mapa Estratégico BNDES 2015-2017

Desenvolvimento Sustentável e Competitivo 

Aprendizado e Competências 

Processos Internos 

Sustentabilidade Financeira 

   Expandir 
investimentos em 

infraestrutura

Fortalecer a estrutura   
patrimonial

Diversificar e integrar 
produtos financeiros

Promover melhores práticas corporativas de      
gestão, integração e avaliação

Zelar pela qualidade do 
clima e pelo alinhamento 
aos valores institucionais

Promover o desenvolvimento 
profissional e pessoal dos 

empregados

Valorizar a gestão de pessoal 
com pactuação de resultado 
e avaliação de desempenho

Fortalecer a imagem e o relacionamento 
institucional do BNDES perante seus 

interlocutores e a sociedade

Aperfeiçoar a gestão de 
riscos e retorno

Fomentar a inovação, a sustentabilidade socioambiental e o desenvolvimento regional

Contribuir para a 
inclusão social e 

produtiva

Induzir 
fortalecimento da 
competitividade

 Apoiar a estruturação de 
projetos e o desenvolv. de 

instituições públicas

Fonte: BNDES.

O principal intuito deste artigo foi o de apresentar os quatro ce-
nários do BNDES para seu público interno e externo, bem como 
compartilhar a metodologia utilizada no processo. É importante fri-
sar que os Cenários BNDES são não probabilísticos e foram usados 

13 Os Cenários BNDES foram apresentados para a Associação Brasileira de 
Desenvolvimento (ABDE), que sugeriu sua utilização para o planejamento 
estratégico das instituições de fomento. Foram também apresentados no 
Ministério do Meio Ambiente; no Watson Institute; na Brown University; e na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no curso de pós-graduação 
em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento.
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para o início da discussão estratégica do Banco, inspirando a revi-
são do mapa corporativo. 

Na literatura, múltiplos são os objetivos dos cenários. Entre eles 
destacamos o de identificar as principais incertezas e organizá-las 
de forma a construir visões de futuros plausíveis.14 Atualmente, en-
contra-se em curso uma nova rodada de planejamento denominada 
“BNDES 2030”, com diversas frentes de trabalho. 

Cenários exploratórios, como os utilizados pelo Banco, são, sem-
pre, um exercício que combina imaginação com disciplina de racio-
cínio. São construídos para serem temporários, de forma a servir à 
discussão estratégica. Sua revisão periódica é não apenas salutar, 
como imprescindível.
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Apêndice A
Síntese comparada dos cenários (atualizada em 1/7/2015)

Produto Interno Bruto (PIB)

Variáveis 2014

2030

“Sonho 
meu”

“Deixa a 
vida me 

levar”

“Apesar  
de você”

“O mundo 
é um 

moinho”

PIB em 
US$ (bilhões)* 2.346  5.860  4.510  4.900  3.286 

PIB per capita em 
US$* 11.569 26.265 20.211 21.963 14.725

PIB per capita 
Brasil/PIB per 
capita EUA

21,2% 24,8% 19,1% 27,2% 18,2%

Fonte: BNDES.
* PIB em dólares internacionais (PPP, sem deflacionar pelo índice de inflação 

americano), tomando 2014 como ano-base.

PIB Brasil por componente de demanda (% do PIB)

Componentes 
da demanda 
(% do PIB)

2014

2030

“Sonho 
meu”

“Deixa a 
vida me 

levar”

“Apesar  
de você”

“O mundo 
é um 

moinho”

Consumo do 
governo 20,2 16,2 24,9 20,6 25,6

Consumo das 
famílias 62,5 58,1 56,9 55,0 57,8

(Continua)
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Componentes 
da demanda 
(% do PIB)

2014

2030

“Sonho 
meu”

“Deixa a 
vida me 

levar”

“Apesar  
de você”

“O mundo 
é um 

moinho”

Formação Bruta 
de Capital Fixo 
(FBCF)

19,7 25,2 18,2 24,2 15,3

Exportações 
líquidas de 
bens e serviços

-2,8 0,2 -0,5 -0,2 0,8

Fonte: BNDES. 
Nota: A diferença para 100% é dada pela variação de estoque.

PIB por componentes de gasto – Taxas de crescimento (%) – 
Média 2016-2030

Variáveis
"Sonho 
meu"

"Deixa a 
vida me 

levar"

"Apesar 
de você"

“O mundo 
é um  

moinho”

PIB 4,5 2,8 3,6 1,0

Consumo do governo 3,0 4,3 3,8 2,6

Consumo das famílias 4,1 2,2 2,8 0,5

Investimentos (FBCF) 6,6 2,6 5,3 -0,4

Fonte: BNDES. 

(Continuação)
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PIB por setores – Taxas de crescimento (%) – Média 2016-2030

PIB Setores
"Sonho 
meu"

"Deixa a 
vida me 

levar"

"Apesar 
de você"

“O mundo 
é um 

moinho”

Agropecuária 4,9 4,0 3,1 1,9

Indústria 6,3 2,4 4,8 0,8

Extrativa mineral 6,8 4,7 3,0 2,2

Transformação 5,9 1,1 5,0 -0,2

Construção civil 6,6 2,6 5,7 1,4

Produção e distribuição de 
eletricidade, gás e água 6,3 2,4 4,8 0,8

Serviços 3,8 2,9 3,2 1,0

Fonte: BNDES. 

Variáveis macroeconômicas selecionadas – Média 2016-2030

"Sonho 
meu"

"Deixa a 
vida me 

levar"

"Apesar 
de você"

“O mundo 
é um 

moinho”

Taxa Selic (% ao ano) 6,1 9,6     7,8 12,8

Taxa de câmbio  (R$/US$)

Nominal 3,85 3,54 5,02 6,48

Real efetiva  
(jun. 94 = 100)* 111,74 83,44 133,70 112,42

Taxas de inflação (%)

IPCA (dez./dez.) 3,9 7,0 4,1 10,1

Fonte: BNDES. 
* R$/cesta de moedas, deflator Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA).



445Cenários mundo-Brasil 2030 – insumos para 
o planejamento estratégico do BNDES

Setor externo

Variáveis

“Sonho
meu”

“Deixa a vida 
me levar”

“Apesar de 
você”

“O mundo é 
um moinho”

2030
Média 
2016-
2030

2030
Média 
2016-
2030

2030
Média 
2016-
2030

2030
Média 
2016-
2030

Balança 
comercial 
(US$ bilhões)

80,1 40,1 24,4 19,1 28,8 13,6 33,4 47,0

Exportações 
de bens  
(US$ bilhões)

934,6 502,1 588,7 387,6 424,9 312,1 252,6 241,6

Importações 
(US$ bilhões) 854,5 462,0 564,3 368,5 396,1 298,4 219,2 194,6

Balanço de 
serviços  
(US$ bilhões)

-72,4 -56,3 -48,6 -46,9 -35,2 -39,3 -12,6 -15,9

Rendas  
(US$ bilhões) -148,4 -93,0 -175,2 -135,9 -72,3 -61,9 -17,9 -31,6

Transações 
correntes  
(% do PIB)

-2,8 -3,5 -3,7 -4,4 -2,6 -3,8 0,2 0,0

Fonte: BNDES. 

Mercado de trabalho – Média 2016-2030
“Sonho
meu”

“Deixa a vida 
me levar”

“Apesar de 
você”

“O mundo é 
um moinho”

2030
Média 
2016-
2030

2030
Média 
2016-
2030

2030
Média 
2016-
2030

2030
Média 
2016-
2030

Taxa de 
desemprego 
aberto (%) 

5,0 6,0 6,5 6,9 6,4 6,6 13,1 10,8

(Continua)
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“Sonho
meu”

“Deixa a vida 
me levar”

“Apesar de 
você”

“O mundo é 
um moinho”

2030
Média 
2016-
2030

2030
Média 
2016-
2030

2030
Média 
2016-
2030

2030
Média 
2016-
2030

Produtividade 
do trabalho 
(variação 
percentual)

3,9 3,5 2,0 1,9 2,8 2,7 0,7 0,6

Fonte: BNDES. 

Setor público – Média 2016-2030
“Sonho
meu”

“Deixa a vida 
me levar”

“Apesar de 
você”

“O mundo é 
um moinho”

2030
Média 
2016-
2030

2030
Média 
2016-
2030

2030
Média 
2016-
2030

2030
Média 
2016-
2030

Resultado 
primário do 
setor público 
consolidado  
(% do PIB)

0,8 1,3 -2,9 -0,1 0,4 1,0 -4,6 -2,1

Necessidade de 
Financiamento 
do Setor 
Público – NFSP 
(% do PIB)

0,0 1,1 7,0 4,4 1,5 2,2 14,0 9,1

Juros 
nominais (% 
do PIB)

0,8 2,4 4,1 4,4 1,9 3,1 9,4 7,1

(Continua)

(Continuação)
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“Sonho
meu”

“Deixa a vida 
me levar”

“Apesar de 
você”

“O mundo é 
um moinho”

2030
Média 
2016-
2030

2030
Média 
2016-
2030

2030
Média 
2016-
2030

2030
Média 
2016-
2030

Dívida líquida 
do setor 
público  
(% do PIB)

15,3 26,3 46,4 40,3 25,7 30,7 81,3 52,6

Dívida bruta 
do setor 
público  
(% do PIB)

23,0 41,9 52,5 54,8 31,9 44,2 92,2 70,3

Fonte: BNDES. 

(Continuação)
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Apêndice B

Principais tendências tecnológicas no mundo

 
Grupo 1 – Tecnologias da interconectividade (internet mó-
vel, big data, internet das coisas e nuvem)

Recentemente, a combinação de dispositivos computacionais, 
com conectividade sem fio (wireless), criação de grandes ban-
cos de dados e sua armazenagem em nuvem vem revolucionan-
do o uso de tablets e smartphones – e, junto com isso, hábitos, 
relações sociais e produtivas. Avanços futuros na miniaturi-
zação de dispositivos (sharper displays, sensores múltiplos e 
antenas) e, sobretudo, investimentos realizados pelos governos 
na direção da ampliação do espectro e da potência de redes 
sem fio (wireless) e no aumento da cobertura da internet de 
alta velocidade poderão implicar verdadeiras revoluções nos 
hábitos da sociedade e na produção ou, alternativamente, se os 
investimentos públicos em redes e infraestrutura forem insufi-
cientes em países emergentes, poderão aumentar a disparidade 
entre países e, dentro de um mesmo país, entre “incluídos” e 
“excluídos” digitalmente. 

O crescimento do e-commerce e do e-banking, a possibilidade 
de pesquisa científica e educação em redes internacionais etc. 
lançam grandes perspectivas sobre avanços na produtivida-
de (embora estes ainda não tenham se materializado, gerando 
ceticismo em alguns meios), ao mesmo tempo em que levam 
a um questionamento sobre a possibilidade de a globalização 
estar se tornando um processo irreversível. Entretanto, o recuo 

(Continua)
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no processo de integração comercial e financeira internacional, 
incluindo restrições à difusão de novas tecnologias (censura à 
internet, restrições ao e-commerce e ao e-banking e a divisão 
internacional do trabalho em serviços etc.), poderia trazer con-
sequências negativas sobre a produtividade. 

As novas tecnologias da interconectividade lançam ainda 
perspectivas sobre a produção e a distribuição de manufaturas 
(gerenciamento de estoques e insumos), a melhora nos servi-
ços e nas condições de vida (por exemplo, redução do trânsito 
em centros urbanos). Entre os fatores problemáticos citados, 
estão, apenas para dar um exemplo, questões éticas relaciona-
das ao uso disseminado de big data.

Grupo 2 – Tecnologias da automação (automação do conhe-
cimento/mecanismos inteligentes, robótica, veículos autô-
nomos – drones, carros etc. – e impressão 3D)

Até pouco tempo atrás, os computadores baseavam-se em lin-
guagens binárias, incapazes de realizar análises complexas e 
julgamentos subjetivos ou solucionar problemas, e os robôs se 
limitavam a tarefas que ofereciam riscos, eram de difícil acesso 
ou exigiam força, velocidade ou precisão inalcançáveis por seres 
humanos. Atualmente, já existem inúmeros exemplos de robôs 
usados não somente em tarefas simples, tais como recolher lixo, 
arrumar casas e realizar colheitas, mas também em atividades 
complexas, como cirurgias que requerem elevada precisão. 

O crescimento da performance das impressoras 3D (e a queda 
rápida de seus preços) indica uma potencial revolução na pro-

(Continua)

(Continuação)
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dução, que poderá reduzir diversas etapas e provocar realoca-
ções de pessoas e fábricas ao redor do mundo (nova geografia 
da produção). Paralelamente, o uso de carros autônomos pode 
ter grandes consequências para a vida nas grandes cidades, 
com potencial de reduzir acidentes, eliminar a necessidade de 
fazer seguros de veículos etc.

Os avanços na tecnologia da automação modificarão o pa-
norama da produção industrial global? Países emergentes en-
frentarão perda de competitividade, uma vez que a robótica 
tirará vantagens comparativas de economias com baixos cus-
tos de mão de obra? Quais as consequências, sobre o emprego, 
do crescimento da automação? Aumentará a demanda por tra-
balhadores qualificados somente ou as máquinas inteligentes 
absorverão mão de obra pouco qualificada? 

Grupo 3 – Avanços em técnicas de energia (armazenamento, 
energia renovável e técnicas de exploração de petróleo e gás)

As descobertas de shale gas e shale oil já estão produzindo mu-
danças na geografia da produção, trazendo de volta, por exem-
plo, indústrias para os Estados Unidos e colocando em xeque o 
desempenho econômico de economias de elevada dependência 
do preço do petróleo, como Venezuela e Rússia, apenas para 
citar os exemplos mais dramáticos. Adicionalmente, a queda 
dos preços de petróleo e gás pode reduzir os incentivos para a 
produção de energias renováveis (não apenas pela substituição 
advinda dos preços, mas porque, se o gás substituir o uso de 

(Continua)

(Continuação)



451Cenários mundo-Brasil 2030 – insumos para 
o planejamento estratégico do BNDES

carvão, haverá redução de gases de efeito estufa, reduzindo 
incentivos para os investimentos em renováveis). 

As melhorias obtidas na performance e na redução de custos 
em baterias de íons de lítio e de sal fundido estão trazendo novas 
perspectivas para a viabilidade do uso de carros elétricos e híbri-
dos, com potenciais consequências ambientais bastante positivas. 
Em contrapartida, o uso desses veículos aumenta os riscos de pi-
cos de energia e requer repensar a necessidade de investimentos 
em infraestrutura e a possível necessidade de combinar energias 
renováveis que têm fluxos mais contínuos com outras que têm 
fluxos intermitentes (como no caso da energia eólica). 

Outras formas de armazenamento de energia em baterias 
( flow cells, fly wheels, supercapacitors e baterias recarregá-
veis) e, em particular, técnicas de armazenamento de ener-
gia que utilizam ar, em vez de água (compressed air energy 
storage – Caes), têm criado novas perspectivas para atender pi-
cos de demanda, aumentar a eficiência das redes (smart grids), 
reduzir a flutuação na oferta de energia e transformar a gera-
ção e a distribuição de energia elétrica. Ao mesmo tempo em 
que diversos avanços ocorrem na área de energias renováveis, 
existem incertezas quanto à sua viabilidade pela dependência, 
para seu desenvolvimento, da continuidade de pesados inves-
timentos do governo e, principalmente, da incerteza quanto ao 
preço do petróleo e do gás não convencional. 

Tecnologias de carbon capture storage conseguirão dimi-
nuir os riscos do aquecimento global, tornando a exploração 
de combustíveis fósseis menos problemática?

(Continua)

(Continuação)
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Grupo 4 – Tecnologias bio (biologia sintética, biotecnologia, 
tecnologias da saúde e genomics)

O rápido declínio dos preços do sequenciamento genético (com-
binado com o uso de big data), os avanços obtidos em melhoras 
de sementes, a proliferação de novos materiais sintéticos para o 
uso em saúde, as novas possibilidades de tratamento de câncer e 
outras doenças, por meio do uso de nanotecnologia, entre outras, 
têm levado diversos analistas a prever verdadeiras revoluções, 
seja na medicina (inclusive preventiva), seja na produção agríco-
la e de proteína animal e mesmo na conservação de água. 

A biotecnologia é outro vetor importante das transforma-
ções industriais em curso. Os setores de bioenergias e de quí-
mica verde encontram-se em estruturação. A biotecnologia 
industrial está no centro do futuro da indústria de renováveis. 
No tocante à biotecnologia aplicada a plantas e a transgenia, o 
potencial é imenso. 

Há, porém, grandes incertezas associadas: haverá um escalo-
namento de questionamentos éticos/religiosos com a prolifera-
ção do uso de técnicas genéticas em reprodução humana? Como 
será regulamentada a possibilidade de mau uso de informações 
genéticas por planos de saúde e mesmo por empregadores? 
Questões de patentes e propriedade intelectual se tornarão mais 
estratégicas entre países, criando a necessidade de melhorias 
nos marcos regulatórios? Como avaliar os riscos associados à 
criação de novas pestes/vírus e bactérias resistentes?

(Continuação)
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Apêndice C

Principais tendências tecnológicas por setor, no Brasil

A descrição abaixo pretende fazer um brevíssimo diagnóstico 
setorial elaborado a partir de um resumo de contribuições rea-
lizadas pelo Comitê de Assuntos Setoriais (CAS) do BNDES.

Agropecuária: a biotecnologia já é usada não só no me-
lhoramento genético vegetal e animal, mas também no desen-
volvimento de produtos veterinários, defensivos agrícolas e 
fertilizantes organominerais. Todavia, os avanços da biotecno-
logia em outros países podem erodir as tradicionais vantagens 
comparativas do Brasil na agropecuária, baseadas no clima e 
na disponibilidade de terras cultiváveis. 

Etanol: o Brasil dispõe de excepcional janela de oportuni-
dade para o desenvolvimento, em nível mundial, da indústria 
nacional de bioenergias e química verde, as quais têm relevante 
componente biotecnológico. O Centro de Tecnologia Canavieira 
(CTC), principal ator privado de melhoramento genético de cana, 
já enveredou para a transgenia e também tem tecnologia própria 
para a produção de etanol celulósico. No entanto, a maioria das 
empresas brasileiras encontra-se fragilizada financeiramente. 

Papel e celulose: o Brasil é líder especialmente nas rotas 
tecnológicas florestais, com longo histórico de P&D. Apesar 
de o Brasil seguir investindo, diversos países estão buscando 
reduzir seu gap de produtividade frente ao Brasil.

(Continua)
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Siderurgia: existe excesso de capacidade produtiva em rela-
ção ao consumo interno, o que não estimula investimentos em 
aumento de capacidade para o mercado. Por ser um setor intensi-
vo em energia, um fator crítico são os investimentos para aumen-
to de sua eficiência energética, associados à redução de resíduos. 

Exploração e produção de petróleo e gás natural offshore: 
os principais segmentos tecnológicos são: 1) equipamentos de 
processamento de superfície (topside); 2) equipamentos e plantas 
submarinos (subsea); e 3) equipamentos de poços (downhole). 
Os três apresentam tecnologia madura.

Química: os níveis altos dos preços internacionais do petróleo 
abrem oportunidade de redefinição da indústria, com mudança 
de base de matéria-prima de fóssil para biomassa. Nesse caso, 
aumentaria a viabilidade de rotas de conversão de biomassas, 
notadamente a cana-de-açúcar e o açúcar celulósico, em biocom-
bustíveis e bioquímicos.

Bens de capital: o Brasil ainda não incorporou integralmente 
os avanços da microeletrônica à sua base mecânica. Soma-se a 
isso a idade média avançada do parque industrial de máquinas e 
equipamentos. A manufatura aditiva ainda é extremamente inci-
piente no Brasil. Sua difusão baseia-se na venda de equipamen-
tos importados dos dois maiores fabricantes mundiais, Stratasys 
e 3D Systems.

Tecnologias da informação e da comunicação (TIC): Os 
investimentos são restritos a nichos de mercado e com baixa 

(Continuação)

(Continua)
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interação academia-empresa. Há baixa/virtual ausência de ca-
pacidade instalada de componentes estratégicos (semiconduto-
res e displays). A situação é melhor no segmento de software, 
com empresas com capacitação em software embarcado, e em 
segmentos de mercado para software e serviços de tecnologia 
da informação (TI). 

Aeroespacial: o Brasil é, tradicionalmente, um quick 
follower na aviação civil. Isso lhe possibilita chegar ao “estado 
da arte” sem elevados investimentos em P&D. Boa parte do 
que integra uma aeronave comercial continua sendo importa-
da, porém em conformidade com o projeto, que é brasileiro. 
O setor é concentrado na Embraer. No entanto, a cadeia pro-
dutiva ainda é frágil, composta de empresas de pequeno porte.

(Continuação)
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Comunicação de participação em 
congresso
Data e local: 21 a 23 de abril de 2015, Detroit, Estados Unidos 
da América (EUA)

Evento: SAE 2015 World Congress & Exhibition

Representante do BNDES: Daniel Chiari Barros

Página eletrônica: http://www.sae.org/congress/2015/

Em abril de 2015, o BNDES participou do SAE 2015 World Congress 
& Exhibition, evento realizado na cidade de Detroit, no estado de 
Michigan, nos EUA. O evento é organizado pela SAE International, 
a principal associação mundial voltada à produção e à disseminação 
do conhecimento sobre veículos e sistemas automotores. Fundada em 
1905, a SAE International organiza eventos e publicações de padrão 
internacional e conta com mais de 138 mil engenheiros, cientistas e 
profissionais associados.

Sobre a edição de 2015 do evento:

O SAE World Congress & Exhibition é o maior evento mundial do 
setor automotivo. O evento tem periodicidade anual, abordando, além 
de tópicos perenes, as principais tendências tecnológicas, sob o ponto 
de vista dos profissionais das empresas da cadeia automotiva, órgãos 
de governo e academia. 

Ao longo dos três dias de duração do evento, a edição de 2015 con-
tou com mais de 1.400 sessões técnicas, além de grandes plenárias, 
organizadas segundo sete tópicos tecnológicos: carrocerias/chassi/
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segurança/estrutura; eletrônica; emissões/meio ambiente; projeto inte-
grado/manufatura; gestão; materiais; e propulsão/powertrain. O even-
to contou ainda com uma espécie de hub tecnológico, discutindo as 
principais inovações nos campos de materiais, processos, conectivida-
de veicular, segurança, cibernética etc. Uma grande exposição também 
foi organizada: mais de 180 empresas, entre montadoras e fabricantes 
de autopeças, apresentaram alguns de seus produtos e novidades em 
estandes. Também estavam presentes universidades e institutos de 
pesquisa. Ao lado do local da exposição, foi organizado espaço volta-
do à realização de test drives em diversos veículos, inclusive elétricos, 
e a competições entre estudantes de engenharia automotiva.

Congresso

Alguns temas mereceram destaque, como, por exemplo: eficiência 
energética e regulação governamental, conectividade veicular, segu-
rança ativa, veículos autônomos, híbridos, elétricos e fuel cell. 

Eficiência energética e regulação governamental

A regulação governamental vem se mostrando fundamental para os 
ganhos de eficiência energética obtidos pela indústria automotiva. Nos 
EUA, as metas têm o consumo de combustível como parâmetro e, por 
conseguinte, impactam nas emissões de CO2, o principal gás causador 
do efeito estufa. Para o alcance das metas estabelecidas pelo NHTSA1 

1 National Highway Traffic Safety Administration, órgão responsável pela 
segurança do trânsito norte-americano, entre outras atribuições, por estabelecer 
os padrões Cafe (Corporate Average Fuel Economy). A meta de consumo médio, 
a ser atingida em 2025, para a frota licenciada de veículos leves é de 54,5 mpg ou 
23,2 km/l (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. 
OFFICE OF TRANSPORTATION AND AIR QUALITY, 2012). Para mais 
detalhes sobre os padrões Cafe, ver http://www.nhtsa.gov/fuel-economy. 
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para o ano de 2025, as montadoras precisarão incorporar tecnologias 
aos veículos. As alternativas são diversas, como, por exemplo, redução 
de peso do veículo e downsizing de motor, melhorias aerodinâmicas, 
uso de turbos e superchargers, eletrificação veicular etc. Em relação 
à eletrificação veicular, as projeções de vendas são otimistas, mas não 
se espera uma eletrificação em massa para o atendimento das metas 
de 2025 (Cafe Standards). Uma pesquisa2 realizada com a indústria re-
velou que 49% das empresas entrevistadas estão focadas em tecnolo-
gias de redução de peso e uso de materiais mais leves a fim de alcançar 
as metas exigidas pelo governo. Entre as empresas consultadas, 39% 
têm como foco ampliar a eficiência dos motores a combustão. A ele-
trificação veicular ocupou apenas o terceiro lugar, como foco de 26% 
das empresas entrevistadas. Acredita-se, todavia, que a eletrificação 
veicular crescerá bastante a partir de 2020/2025 e será necessária para 
o alcance dos próximos padrões Cafe (WINTER, 2014). 

A ExxonMobil apresentou tendências importantes para o merca-
do automotivo, consolidadas na publicação sobre energia intitulada 
The Outlook for Energy: A view to 2040. A empresa projeta que o 
segmento de veículos leves3 é o único, entre os voltados ao transpor-
te, que não deverá ampliar de forma significativa a demanda ener-
gética até 2040, em relação a 2010. Espera-se que a demanda por 
combustível no segmento cresça aproximadamente 10% até atingir 
um pico por volta de 2025 e, então, apresente ligeiro declínio de 
cerca de 5%, até 2040. O incremento projetado nas vendas e na frota 
de veículos full hybrids será o principal responsável por essa redu-
ção. A ExxonMobil projeta que veículos full hybrids representarão 
cerca de 50% das vendas e 33% da frota global de veículos leves em 
2040. Os automóveis elétricos e híbridos plug-in, por seu turno, de-

2 A pesquisa permitiu mais de uma resposta. Para mais informações ver Winter (2014).
3 Automóveis e comerciais leves.
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verão representar 5% da frota. No caso dos veículos pesados4, é espe-
rado crescimento de 65% na demanda por energia entre 2010 e 2040. 
Estima-se que, em 2040, representarão 40% do total consumido no 
transporte e que, a partir de 2025, passem a consumir mais combus-
tível que os veículos leves. Os demais segmentos (aéreo, ferroviário e 
aquaviário) deverão crescer 75% na mesma base e representar 30% do 
total consumido para transporte (EXXONMOBIL, 2015).

Conectividade veicular

Com o crescimento da internet móvel e da eletrônica automotiva, a 
conectividade veicular desponta como um dos principais drivers da 
indústria automotiva. Segundo pesquisa5 realizada no mercado norte-
-americano pela consultoria J.D. Power, 15% dos novos compradores 
entrevistados não adquirem determinado modelo de veículo caso não 
esteja dotado das últimas tecnologias disponíveis no mercado. As 
montadoras vêm investindo grandes volumes de recursos a fim de 
aprimorar sistemas e serviços proprietários. Cada montadora possui 
seu próprio sistema, às vezes desenvolvido em parceria com outras 
empresas. Entre muitos outros exemplos, podem ser citados o Toyo-
ta Entune, o Ford Sync e o Audi Connect. Inicialmente voltados a 
infotainment e funções mais comuns como navegação por Global Po-
sitioning System – GPS e transmissão de áudio via bluetooth, vêm 
incorporando rapidamente novas funções como, por exemplo, a rea-
lização de diagnóstico remoto do veículo e a instalação, pelo usuá-
rio, de um conjunto cada vez mais amplo de aplicativos (Facebook, 
Twitter, OpenTable, MovieTickets, Spotify etc.), de modo semelhan-
te ao que ocorre com os smartphones. Empresas de outros setores 

4 Ônibus e caminhões.
5 Para detalhes, ver J.D. Power (2015).
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(Apple, Google etc.) vêm demonstrando interesse em participar de um 
mercado rentável e crescente, o que suscita preocupação por parte dos 
players tradicionais. A tendência é de desverticalização desses siste-
mas, o que deve ampliar consideravelmente os fornecedores da ca-
deia automotiva. Atualmente, há alguns fornecedores de plataformas 
para as montadoras, como Harman, Alpine, Bosch, Pioneer, Hitachi 
Clarion, Panasonic e Fujitsu Ten.

Um veículo pode estar conectado a outro veículo (V2V) e a in-
fraestrutura (V2I). As aplicações possíveis dessas tecnologias são 
inúmeras, com destaque para a melhoria da mobilidade urbana, da 
segurança pública (por exemplo, por meio de informações georrefe-
renciadas das demais viaturas policiais e dos veículos em geral) e da 
segurança ativa. No que tange à segurança ativa, o NHTSA condu-
ziu extenso estudo de mapeamento das situações pré-colisão, com 
o objetivo de aprimorar tecnologias V2V que consigam diminuir a 
ocorrência de acidentes nas situações mapeadas6. De acordo com o 
órgão, com base na análise do histórico e do perfil de acidentes nos 
EUA ao longo de 2005 a 2008, sistemas V2V teriam o potencial de 
auxiliar na prevenção de 81% dos acidentes envolvendo veículos leves 
com motoristas em boas condições de dirigir7 (NAJM et al., 2013).

Segurança ativa

Os dispositivos de segurança passiva, como cinto de segurança e 
air bag, buscam minimizar os danos provocados por um acidente. 
Já os sistemas de segurança ativa buscam evitar a ocorrência de aci-
dentes, como, por exemplo, os freios ABS e os sistemas de controle 
de tração. As soluções de segurança ativa e passiva são comple-

6 Para detalhes, ver Najm e outros (2013). 
7 Motoristas não alcoolizados e sem sonolência. 
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mentares e têm como principal objetivo evitar perdas humanas. O 
tema, já bastante relevante, vem ganhando importância ainda maior 
à medida que novos dispositivos de segurança ativa estão surgindo, 
com resultados satisfatórios na prevenção de colisões. Além das já 
mencionadas, muitas tecnologias estão disponíveis e incorporadas 
em diversos veículos como, por exemplo:

• head-up display: tecnologia proveniente da aeronáutica mi-
litar, por meio da qual uma imagem é projetada na forma de 
um display na altura da visão do motorista, transmitindo uma 
série de informações úteis. Aumenta a atenção do motorista 
e evita que esse tenha que deslocar a visão do trânsito para o 
painel e, então, do painel para o trânsito, aumentando a segu-
rança na condução. 

• sensor de mudança de faixa:  tecnologia que avisa o motorista, 
no caso de a seta estar desligada, caso o mesmo invada outra 
faixa de rolamento. A tecnologia conta com uma câmera que 
captura as marcações de faixa e com isso, consegue precisar 
se o veículo está dentro da mesma. Esse aviso pode ser visual, 
sonoro ou até mesmo por vibração. Quando a seta está ligada, 
o sistema assume que o veículo está mudando de faixa inten-
cionalmente e desativa o aviso.

• monitor de ponto cego: os sensores de radar alertam sempre 
que outro carro entrar no ponto cego do motorista. Um ícone 
no retrovisor externo acende quando algum veículo é detectado.

• sistema de faróis adaptativos: conforme o ângulo da roda (ou 
volante) e a velocidade do veículo, as luzes do farol se adap-
tam ao traçado da curva e ampliam a visibilidade dos possíveis 
pontos de atenção do motorista.
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• sistema de visão noturna: por meio de tecnologia de infraver-
melho, o sistema consegue mapear pedestres, animais e outros 
obstáculos na pista, apresentando-os em um display no painel. 

• alerta de colisão frontal: pode ser baseado em radares ou câ-
meras. De acordo com a distância e a velocidade relativa do 
objeto à frente, o dispositivo emite um alerta.

Veículos autônomos

O crescimento da eletrônica também vem proporcionando grandes 
avanços no campo da automação veicular. Já estão disponíveis pro-
tótipos completamente autônomos, que dispensam o motorista. Vale 
ressaltar que muita pesquisa e tecnologia ainda serão necessárias 
para torná-los viáveis e seguros para circulação em centros urba-
nos e rodovias. Em escala comercial, a automação é apenas par-
cial, mas crescente. Além do avanço da tecnologia, a automação 
plena irá requerer arcabouços jurídico e regulatório apropriados. O 
assunto, discutido em uma plenária do congresso, ainda deixa as 
montadoras e empresas de autopeças reticentes no que concerne à 
adoção de determinados dispositivos. Ainda assim, os avanços na 
área são inúmeros. Algumas tecnologias existentes já estão aplica-
das em diversos veículos e vêm evoluindo rapidamente. Muitos dis-
positivos apresentam variações no acionamento, no funcionamento, 
no nível de assistência etc., dependendo da montadora e do modelo. 
Algumas das tecnologias mais comuns são o assistente inteligente 
de estacionamento, que assume a função do motorista e manobra o 
veículo até a vaga (perpendicular ou paralela), o ACC (Adaptative 
Cruise Control), por meio da qual o veículo acelera e desacelera 
automaticamente mantendo uma distância segura do veículo que 
se encontra à frente, e o sistema de manutenção na faixa de rola-
gem, que além de emitir alerta quando o motorista invade a pista 
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de rolamento vizinha, aplica uma pressão na direção para trazer o 
veículo para dentro da faixa. Analisando as principais tecnologias 
disponíveis e em estudo, verifica-se que os principais objetivos da 
automação veicular são ampliar a segurança ativa, trazer conforto 
ao motorista e melhorar o tráfego. 

O crescimento da automação veicular ganhará cada vez mais im-
pulso com as tecnologias V2V e V2I. Se o veículo conseguir de-
tectar um semáforo vermelho à frente, por exemplo, poderá frear 
automaticamente, evitando acidentes e infrações de trânsito. Além 
de um número cada vez maior de sensores (radares, câmeras, in-
fravermelho, GPS etc.) e atuadores (motor acoplado à caixa de re-
dução que aciona a direção, atuadores do freio ABS, entre outros.), 
a automação veicular exigirá um nível de competência elevado em 
softwares e em robótica. 

Veículos híbridos, elétricos e fuel cell

Com a busca pela eficiência energética, veículos híbridos, elétricos 
e fuel cell deverão continuar a conquistar mercado. As montadoras 
vêm investindo em novos modelos e buscando aprimorar os mode-
los já existentes. Em sessão técnica, a General Motors apresentou 
detalhes da 2ª geração do Chevrolet Volt, como o design reestili-
zado, que aumenta a eficiência aerodinâmica, e o novo powertrain. 
O novo Volt é um híbrido elétrico plug-in, capaz de percorrer 80 
km em modo elétrico (em vez dos 61 km da 1ª geração), com motor 
elétrico 45 kg mais leve, motor a combustão de 1,5l e autonomia de 
640 km no modo combinado. A bateria é 9,5 kg mais leve e fornece 
7% mais energia que a versão anterior. 

O Toyota Mirai é uma das novidades no mercado de veículos fuel 
cell. Ao contrário do que ocorre com os veículos puramente elétri-
cos, a autonomia e o tempo de recarga não configuram problemas 
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nos veículos a hidrogênio. O veículo pode percorrer aproximada-
mente 500 km e o tempo de reabastecimento é de cerca de 5 minu-
tos. O Mirai possui dois tanques de hidrogênio de CFRP (polímero 
reforçado com fibra de carbono) que, em casos de emergência, são 
isolados por meio de sensores inteligentes de monitoramento. Seu 
motor fornece 153 HP. Foi lançado no Japão em 2015 e, nos EUA, 
será comercializado via leasing, inicialmente na Califórnia, contan-
do com subsídio de US$ 5 mil. 

Como a baixa autonomia é uma das questões centrais nos veícu-
los puramente elétricos e a recarga ainda é lenta se comparada ao 
tempo de abastecimento de um veículo tradicional ou a hidrogênio, 
o uso de fast chargers torna-se bastante atrativo para os motoristas 
de carros elétricos. Todavia, há uma discussão importante sobre a 
duração das baterias quando submetidas à carga rápida por um lon-
go período de tempo, dado que a bateria de íon-lítio ainda possui 
valor elevado e que os modelos de negócio desenvolvidos para sua 
troca ainda estão avançando. Segundo estudo8 apresentado, dado 
o perfil de utilização do veículo pela maior parte dos motoristas, o 
efeito dos fast chargers sobre a vida útil da bateria é mínimo. Outro 
estudo9 apresenta uma pesquisa que chega a resultados semelhantes, 
após aplicar longos testes10 em quatro automóveis Nissan Leaf, sen-
do dois submetidos a carga rápida e dois a carga lenta. O resultado é 
bom para o segmento. Enquanto a autonomia não permite percorrer 
longos trechos de uma rodovia, é importante que as recargas pos-
sam ser realizadas de forma rápida e frequente e sem comprometer 
a bateria, a fim de não inviabilizar esse tipo de uso e retardar sua 
adoção por um número maior de consumidores.

8 Para detalhes, ver Neubauer e Wood (2015).
9 Para detalhes, ver Shirk e Wishart (2015). 
10 Cinquenta mil milhas de teste, o que corresponde a 80.467,2 km.
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Exposição

A ampla exposição teve muitos destaques, cabendo ressaltar:
• Toyota Mirai, primeiro veículo fuel cell a hidrogênio comercial 

da empresa, comentado anteriormente.
• Hyundai Tucson Fuel Cell, disponível via leasing nos EUA, 

Canadá e em alguns países da Europa. Na Califórnia conta 
com subsídio de US$ 5 mil. Equipado com sistema de frena-
gem regenerativa e sistema start/stop que desliga o pack fuel 
cell e economiza combustível, o veículo consegue autonomia 
de aproximadamente 430 km.

• Honda FCV, também fuel cell, tem uma performance global 
60% maior e o pack fuel cell 33% menor do que a versão con-
ceito anterior (FCX Clarity). A autonomia pode superar 480 km 
e o reabastecimento dura de três a cinco minutos. O veículo 
tem previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2016 
no Japão.

• Superesportivo Acura NSX, com lançamento comercial pre-
visto para o fim de 2015. Híbrido com motor elétrico traseiro. 
O veículo está equipado com motor V6 de 550 HP, turbo duplo 
e transmissão de dupla embreagem com nove velocidades. A 
carroceria conta com materiais leves como fibra de carbono e 
alumínio, o que aumenta o desempenho.

• Superesportivo Ford GT, com lançamento previsto para o fim 
de 2016. O Ford GT contará com motor V6 de 600 HP, turbo 
duplo 3,5l, transmissão de dupla embreagem com sete veloci-
dades e carroceria em fibra de carbono.

• Transmissão automática da Hyundai de oito velocidades. A 
transmissão equipa os Hyundai Genesis, Coupe, Equus e os 
Kia k900 e Mohave. A transmissão proporciona economia de 
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combustível e condução silenciosa, distribuindo com eficiên-
cia torque e potência.

• ThyssenKrupp InCar Plus Project é um projeto da empre-
sa que busca fornecer soluções automotivas que contribuam 
para a eficiência energética. Os focos são o powertrain, chas-
sis e direção, além de carroceria. Entre outras, as soluções 
compreendem o uso de materiais compósitos na carroceria, 
desenvolvimento avançado de módulos de válvulas e eixos 
de comando de válvula em motores convencionais e o uso de 
rotores de baixo peso em powertrains elétricos.

Considerações finais

O treinamento proporciona outra dimensão aos conhecimentos 
adquiridos no Brasil, já que as principais iniciativas vêm do ex-
terior. O evento permite conhecer as novidades da indústria em 
matéria de vertentes tecnológicas, peças, componentes, sistemas e 
veículos automotores.

A eficiência energética segue como um dos principais drivers da 
indústria automotiva. Montadoras e empresas de autopeças precisa-
rão fazer esforços crescentes para alcançar as metas exigidas pelos 
governos. Nos EUA, a eletrificação veicular deve seguir em traje-
tória de alta, principalmente após 2025. Com o estabelecimento dos 
próximos padrões Cafe, as montadoras precisarão introduzir maior 
número de veículos com propulsão alternativa como parte de seu 
portfólio e ampliar os esforços de venda.

A conectividade veicular irá consumir cada vez mais esforços e 
recursos da indústria automotiva. Em uma sociedade integrada, os 
veículos se tornarão parte ainda mais fundamental da internet das 
coisas, comunicando-se com outros veículos e com a infraestrutura, 
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além de fornecerem conteúdo informativo e entretenimento diversi-
ficado em tempo real.

O avanço das tecnologias V2V e V2I possibilitará maior nível 
de automação, além da criação de novos dispositivos de segurança 
ativa. Além de ampliar a segurança, a automação poderá melho-
rar a mobilidade urbana e conferir maior conforto ao motorista. O 
Brasil pode se tornar fornecedor de parte da solução, já que possui 
conhecimento em matéria de software. Há, inclusive, uma série de 
protótipos de veículos autônomos já construídos e testados por uni-
versidades brasileiras.

O número de modelos de veículos híbridos e elétricos disponíveis 
no mercado tem se ampliado sobremaneira nos últimos anos. Como 
estratégia de mercado, muitas montadoras vêm optando por intro-
duzir versões alternativas de modelos já consagrados no paradigma 
a combustão, como, por exemplo, o Ford Fusion híbrido, o Hyundai 
Tucson Fuel Cell e o Mitsubishi Outlander híbrido plug-in. Novas 
gerações de modelos já existentes também vêm sendo lançadas, 
aproveitando a evolução permanente da tecnologia no segmento. A 
despeito dos obstáculos para a introdução dos veículos a hidrogênio 
em larga escala, como o alto custo do pack de células a combustível 
e as dificuldades na obtenção e distribuição do combustível, os di-
versos modelos apresentados na exposição revelam que a tecnologia 
desperta atenção crescente das montadoras e poderá se tornar uma 
das soluções a conviver no futuro.
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Introdução

Em julho de 2015, ocorreu mais uma edição do seminário Advanced 
Risk & Portfolio Management em Nova York. Trata-se de evento 
de referência no tema de finanças quantitativas. O seminário passa 
por uma compreensão profunda da modelagem e dos fundamentos 
das técnicas estatísticas e de otimização em finanças, em seis dias 
intensivos de teoria e de exemplos e exercícios na linguagem de 
programação MATLAB.

O evento contou com Attilio Meucci como palestrante princi-
pal, além dos seguintes palestrantes convidados: Alex Lipton, Bob 
Litterman, Bruno Dupire, Fabio Mercurio, Jim Gatheral, Peter Carr, 
Rob Almgreen e Steven Shreve.

Meucci (2011a) apresenta, inicialmente, um plano de dez pas-
sos para guiar a modelagem e o gerenciamento da distribuição 
de probabilidade da perspectiva P&L (Perdas e Lucros) de suas posi-
ções de maneira correta, conforme figura a seguir.
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Figura 1 

Dez passos para gestão de risco e de carteira

Fonte: Meucci (2011a).

O seminário detalha cada uma das etapas citadas na figura an-
terior. A cada uma destas etapas prepara o terreno para uma inves-
tigação avançada que ajusta os modelos, aumenta sua flexibilidade 
ou capta características empíricas mais realistas. Como cada uma 
dessas etapas pode parecer simples à primeira vista, Meucci (2011a) 
destaca algumas armadilhas comuns que surgem em seu desenvol-
vimento.

A seguir, são detalhados alguns tópicos, elaborados por Meucci 
no seminário, que apresentam, na visão dos autores, maior possi-
bilidade de aplicação nas atividades do BNDES.



477Comunicação de participação em seminário:  
Advanced Risk & Portfolio Management Bootcamp 

Modelos de Fatores Lineares

Os preços de um ativo no horizonte de investimento são uma fun-
ção da aleatoriedade no mercado, de forma que:

à primeira vista, Meucci (2011a) destaca algumas armadilhas comuns 
que surgem no desenvolvimento destas etapas. 

A seguir, são detalhados alguns tópicos que apresentam, na visão 
dos autores, maior possibilidade de aplicação nas atividades do BNDES. 
 
Modelos de Fatores Lineares 
 

Os preços de um ativo no horizonte de investimento são uma 
função da aleatoriedade no mercado, de forma que: 

 
𝐏𝐏!!! =   𝐠𝐠 𝐗𝐗!!!,!  

 
Para a redução da dimensionalidade, o objetivo é expressar o 

vetor das invariantes 𝐗𝐗 como uma função de dois conjuntos de variáveis: 
um vetor 𝐅𝐅 de alguns fatores que são responsáveis pela maior parte da 
aleatoriedade do mercado; e 𝐔𝐔 um vetor residual de perturbações que 
têm um efeito marginal: 

 
𝐗𝐗!,! ≡ 𝐡𝐡 𝐅𝐅!,! + 𝐔𝐔!,! 

 
O uso de Modelos de fatores lineares como a Análise dos 

Componentes Principais (PCA), pode ser crucial para o BNDES, de 
forma a não apenas reduzir a dimensionalidades, mas também melhorar 
a modelagem dos fatores de risco mais importantes. 
 
Cópulas 

 
Ao se aplicar uma variável aleatória arbitrária 𝑋𝑋 em sua própria 

função distribuição acumulada (𝐹𝐹(𝑋𝑋)) obtém-se uma variável aleatória 
transformada especial, que é chamada grade de 𝑋𝑋, definida como 
𝑈𝑈 ≡ 𝐹𝐹!(𝑋𝑋). 

A distribuição da grade é uniforme no intervalo [0,1] 
independentemente da distribuição original 𝑓𝑓!, de forma que 𝑈𝑈  ~  U[!,!]. 
 

Figura 2 – 𝐹𝐹(𝑋𝑋) mapeia variável aleatória qualquer em variável uniforme 
 

 
Fonte: Meucci (2011b) 

 
Na figura anterior se esboça a intuição por trás do conceito de 

cópulas. Entretanto, é necessária a extensão deste conceito para o caso 
multivariado: 

Para a redução da dimensionalidade, o objetivo é expressar o ve-
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parte da aleatoriedade do mercado; e , um vetor residual de pertur-
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que surgem no desenvolvimento destas etapas. 
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dos autores, maior possibilidade de aplicação nas atividades do BNDES. 
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função da aleatoriedade no mercado, de forma que: 
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O uso de Modelos de fatores lineares como a Análise dos 

Componentes Principais (PCA), pode ser crucial para o BNDES, de 
forma a não apenas reduzir a dimensionalidades, mas também melhorar 
a modelagem dos fatores de risco mais importantes. 
 
Cópulas 

 
Ao se aplicar uma variável aleatória arbitrária 𝑋𝑋 em sua própria 

função distribuição acumulada (𝐹𝐹(𝑋𝑋)) obtém-se uma variável aleatória 
transformada especial, que é chamada grade de 𝑋𝑋, definida como 
𝑈𝑈 ≡ 𝐹𝐹!(𝑋𝑋). 

A distribuição da grade é uniforme no intervalo [0,1] 
independentemente da distribuição original 𝑓𝑓!, de forma que 𝑈𝑈  ~  U[!,!]. 
 

Figura 2 – 𝐹𝐹(𝑋𝑋) mapeia variável aleatória qualquer em variável uniforme 
 

 
Fonte: Meucci (2011b) 
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dos autores, maior possibilidade de aplicação nas atividades do BNDES. 
 
Modelos de Fatores Lineares 
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função da aleatoriedade no mercado, de forma que: 
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vetor das invariantes 𝐗𝐗 como uma função de dois conjuntos de variáveis: 
um vetor 𝐅𝐅 de alguns fatores que são responsáveis pela maior parte da 
aleatoriedade do mercado; e 𝐔𝐔 um vetor residual de perturbações que 
têm um efeito marginal: 

 
𝐗𝐗!,! ≡ 𝐡𝐡 𝐅𝐅!,! + 𝐔𝐔!,! 

 
O uso de Modelos de fatores lineares como a Análise dos 

Componentes Principais (PCA), pode ser crucial para o BNDES, de 
forma a não apenas reduzir a dimensionalidades, mas também melhorar 
a modelagem dos fatores de risco mais importantes. 
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Ao se aplicar uma variável aleatória arbitrária 𝑋𝑋 em sua própria 
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Componentes Principais (PCA), pode ser crucial para o BNDES, de 
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a modelagem dos fatores de risco mais importantes. 
 
Cópulas 

 
Ao se aplicar uma variável aleatória arbitrária 𝑋𝑋 em sua própria 

função distribuição acumulada (𝐹𝐹(𝑋𝑋)) obtém-se uma variável aleatória 
transformada especial, que é chamada grade de 𝑋𝑋, definida como 
𝑈𝑈 ≡ 𝐹𝐹!(𝑋𝑋). 
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independentemente da distribuição original 𝑓𝑓!, de forma que 𝑈𝑈  ~  U[!,!]. 
 

Figura 2 – 𝐹𝐹(𝑋𝑋) mapeia variável aleatória qualquer em variável uniforme 
 

 
Fonte: Meucci (2011b) 
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.
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Figura 2

F(X) mapeia variável aleatória qualquer em variável uniforme 

Fonte: Meucci (2011b).

Na figura anterior se esboça a intuição por trás do conceito de 
cópulas. Entretanto, é necessária a extensão deste conceito para o 
caso multivariado:

 
𝑈𝑈! ≡ 𝐹𝐹!! 𝑋𝑋!   ~  U[!,!] 

 
De forma a possibilitar a visualização, na figura a seguir se apresenta uma 
aplicação de cópulas para o caso bivariado. 
 

Figura 3 – Cópulas - relações não lineares de distribuições multivariadas 
 

  
Fonte: Meucci (2011b) 

 
Uma cópula pode ser definida como a informação faltante nas 

distribuições marginais individuais para completar a distribuição conjunta.  
Acredita-se que o uso de cópulas para a detecção de relações não 

lineares na carteira do BNDES pode ser fastidiosa, dado o grande número de 
instrumentos e de fatores de risco presentes. Entretanto, esta técnica 
conjugada o um técnica de redução de dimensionalidade, como o PCA, pode 
ser útil. 

 
Gestão de Risco 
 

Considere um mercado com 𝑁𝑁 ativos. Em um tempo 𝑇𝑇 um investidor 
pode obter 𝛼𝛼! unidades de um 𝑛𝑛–ésimo ativo genérico de preço 𝑃𝑃!

(!). Uma 
alocação é representada pelo vetor 𝑁𝑁-dimensional 𝜶𝜶, que forma um portfólio 
tem valor igual a 𝜔𝜔! 𝜶𝜶 = 𝜶𝜶′𝐩𝐩!, no momento da decisão de investimento. 

No caso do BNDES e das demais instituições financeiras a principal 
medida de risco é o Value at Risk (VaR): 
 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉!(𝜶𝜶) ≡ −𝑄𝑄!! 1− 𝑐𝑐  
 

O VaR se tornou uma medida de risco extremamente popular 
especialmente após o acordo de Basileia. Uma das críticas ao VaR é que o 
mesmo não possui a propriedade de subaditividade, logo falha em promover a 
diversificação. Esta é a principal razão pelas quais medidas alternativas foram 
desenvolvidas. Uma destas medidas é o Expected Shortfall (ES), que é 
definido por: 

 
ES(𝜶𝜶) ≡ E{𝛹𝛹!|𝛹𝛹! ≤ 𝑄𝑄! 𝜶𝜶 }    ou     ES(𝜶𝜶) ≡ !

!!!
𝑄𝑄!! 𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑

!!!
!  

 

De forma a possibilitar a visualização, na figura a seguir se apre-
senta uma aplicação de cópulas para o caso bivariado.

Uma cópula pode ser definida como a informação faltante nas distri-
buições marginais individuais para completar a distribuição conjunta. 
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Acredita-se que o uso de cópulas para a detecção de relações não 
lineares na carteira do BNDES pode ser fastidiosa, dado o grande 
número de instrumentos e de fatores de risco presentes. Entretanto, 
esta técnica conjugada a uma técnica de redução de dimensionalida-
de, como o PCA, pode ser útil.

Figura 3

Cópulas – relações não lineares de distribuições multivariadas

Fonte: Meucci (2011b).

Gestão de risco

Considere um mercado com Ν ativos. Em um tempo Τ um investi-
dor pode obter αn unidades de um n–ésimo ativo genérico de preço 
��

(n). Uma alocação é representada pelo vetor Ν-dimensional α, que 
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forma um portfólio tem valor igual a 
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A adoção do ES como principal medida de risco é uma tendência 

para Basileia, e consequentemente para o Banco Central, e poderia 
começar a ser estimada pelo BNDES no âmbito da gestão de risco 
de mercado.

Estimadores

No contexto do BNDES, a Teoria de estimadores pode ser aplicada 
em qualquer área que lide com modelos estatísticos. Podemos citar, 
por exemplo, o trabalho de Sanches (2014a), que busca estimar os 
parâmetros de modelos da família ARCH pelo Método de Máxi-
ma Verossimilhança em um contexto de construção e validação de 
uma metodologia de Value at Risk (VaR) para a carteira de partici-
pações societárias. Macedo e outros (2014), elaboram um modelo de 
risco país baseado em uma regressão linear estimada pelo Método 
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dos Mínimos Quadrados Ordinários. Sanches (2014b) também 
faz uso de métodos estatísticos de estimação no contexto de valida-
ção de modelos de sistemas de classificação de risco derivados de 
abordagens do tipo shadow rating.

Meucci (2005) apresenta três tipos de estimadores: não para-
métricos, de máxima verossimilhança e shrinkage-bayesianos. A 
abordagem não paramétrica é baseada na lei dos grandes números, 
em que as médias amostrais estimadas em toda a série de tempo 
aproximam a esperança calculada sob a distribuição verdadeira. Tal 
aproximação melhora com o aumento no número de observações.

O princípio de máxima verossimilhança provê um método para 
determinar um estimador relacionado ao conceito estatístico de 
moda. A moda 

A adoção do ES como principal medida de risco é uma tendência 
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começar a ser estimada pelo BNDES no âmbito da gestão de risco de 
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carteira de participações societárias. Macedo, Guimarães, Cardoso e Lima 
(2014) elaboram um modelo de risco país baseado em uma regressão linear 
estimada pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. Sanches 
(2014b) também faz uso de métodos estatísticos de estimação no contexto de 
validação de modelos de sistemas de classificação de risco derivados de 
abordagens do tipo shadow rating. 

Meucci apresenta três tipos de estimadores: Não-paramétricos, de 
Máxima Verossimilhança e Shrinkage-Bayesianos.  A abordagem não-
paramétrica é baseada na Lei dos Grandes Números, em que as médias 
amostrais estimadas em toda a série de tempo aproximam a esperança 
calculada sob a distribuição verdadeira. Tal aproximação melhora com o 
aumento no número de observações. 

O princípio de máxima verossimilhança provê um método para 
determinar um estimador relacionado ao conceito estatístico de moda. A moda 
𝑥𝑥 de uma distribuição 𝑓𝑓! é o valor que corresponde ao pico da distribuição, isto 
é, ao argumento que maximiza a função de densidade de probabilidade: 
 

𝑥𝑥 = argmax
!"ℝ!

𝑓𝑓! 𝑥𝑥  

 
 Assim, definimos o estimador de máxima verossimilhança 𝜃𝜃 da seguinte 
forma: 

𝜃𝜃 ≡ argmax
!"!

𝑓𝑓! 𝑖𝑖! = argmax
!"!

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓! 𝑥𝑥!
!

!!!

 

 
Estimadores do tipo Shrinkage são construídos através da combinação 

de estimadores constantes, que são muito eficientes embora apresentem 
elevado viés com estimadores de mínimos quadrados ordinários. O ganho de 
eficiência gerado pelos estimadores constantes mais do que compensa a perda 
em viés e, assim, o erro do estimador é reduzido. 

Pelo gráfico a seguir, pode-se verificar que o desempenho comparativo 
dos estimadores – inversamente proporcional ao seu erro – depende do 
tamanho da amostra utilizada.  
 

Figura 4 – Desempenho comparativo de diferentes tipos de estimadores 
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combinação de estimadores constantes, que são muito eficientes 
embora apresentem elevado viés, com estimadores de mínimos 
quadrados ordinários. O ganho de eficiência gerado pelos esti- 
 madores constantes mais do que compensa a perda em viés e, assim, 
o erro do estimador é reduzido.
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Pelo gráfico a seguir, pode-se verificar que o desempenho 
comparativo dos estimadores – inversamente proporcional ao seu 
erro – depende do tamanho da amostra utilizada. 

Figura 4

Desempenho comparativo de diferentes tipos de estimadores

Fonte: Meucci (2005).
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 Segundo Meucci (2005), o objetivo da Teria de Estimadores é inferir o 
verdadeiro valor de determinado parâmetro desconhecido. Seja X uma 
determinada variável aleatória e iT um vetor de suas realizações: 

 
𝑖𝑖! = 𝑥𝑥!,… , 𝑥𝑥!  

 
 O estimador é uma função que recebe o vetor de informação iT e retorna 
o número 𝑔𝑔, chamado de estimativa. 
 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒: 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖çã𝑜𝑜  𝑖𝑖!   → 𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑔𝑔 
 

G é um exemplo de estimador: 

𝐺𝐺 𝑖𝑖! =
1
𝑇𝑇 𝑥𝑥!

!

!!!

 

 
Um estimador serve a seu propósito apenas caso o valor estimado seja 

próximo do verdadeiro: 
 

𝐺𝐺 𝑖𝑖! ≈ 𝐺𝐺 𝑓𝑓!  
 
 Onde fX é a verdadeira função de densidade de probabilidade de X. 
 

Figura 5 – Construção dos estimadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O estimador é uma função que recebe o vetor de informação iT  e 
retorna o número 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Meucci (2005) 
 
 Segundo Meucci (2005), o objetivo da Teria de Estimadores é inferir o 
verdadeiro valor de determinado parâmetro desconhecido. Seja X uma 
determinada variável aleatória e iT um vetor de suas realizações: 

 
𝑖𝑖! = 𝑥𝑥!,… , 𝑥𝑥!  

 
 O estimador é uma função que recebe o vetor de informação iT e retorna 
o número 𝑔𝑔, chamado de estimativa. 
 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒: 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖çã𝑜𝑜  𝑖𝑖!   → 𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑔𝑔 
 

G é um exemplo de estimador: 

𝐺𝐺 𝑖𝑖! =
1
𝑇𝑇 𝑥𝑥!

!

!!!

 

 
Um estimador serve a seu propósito apenas caso o valor estimado seja 

próximo do verdadeiro: 
 

𝐺𝐺 𝑖𝑖! ≈ 𝐺𝐺 𝑓𝑓!  
 
 Onde fX é a verdadeira função de densidade de probabilidade de X. 
 

Figura 5 – Construção dos estimadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, chamado de estimativa.
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G é um exemplo de estimador:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Meucci (2005) 
 
 Segundo Meucci (2005), o objetivo da Teria de Estimadores é inferir o 
verdadeiro valor de determinado parâmetro desconhecido. Seja X uma 
determinada variável aleatória e iT um vetor de suas realizações: 

 
𝑖𝑖! = 𝑥𝑥!,… , 𝑥𝑥!  

 
 O estimador é uma função que recebe o vetor de informação iT e retorna 
o número 𝑔𝑔, chamado de estimativa. 
 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒: 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖çã𝑜𝑜  𝑖𝑖!   → 𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑔𝑔 
 

G é um exemplo de estimador: 

𝐺𝐺 𝑖𝑖! =
1
𝑇𝑇 𝑥𝑥!

!

!!!

 

 
Um estimador serve a seu propósito apenas caso o valor estimado seja 

próximo do verdadeiro: 
 

𝐺𝐺 𝑖𝑖! ≈ 𝐺𝐺 𝑓𝑓!  
 
 Onde fX é a verdadeira função de densidade de probabilidade de X. 
 

Figura 5 – Construção dos estimadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um estimador serve a seu propósito apenas caso o valor estimado 
seja próximo do verdadeiro:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Meucci (2005) 
 
 Segundo Meucci (2005), o objetivo da Teria de Estimadores é inferir o 
verdadeiro valor de determinado parâmetro desconhecido. Seja X uma 
determinada variável aleatória e iT um vetor de suas realizações: 

 
𝑖𝑖! = 𝑥𝑥!,… , 𝑥𝑥!  

 
 O estimador é uma função que recebe o vetor de informação iT e retorna 
o número 𝑔𝑔, chamado de estimativa. 
 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒: 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖çã𝑜𝑜  𝑖𝑖!   → 𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑔𝑔 
 

G é um exemplo de estimador: 

𝐺𝐺 𝑖𝑖! =
1
𝑇𝑇 𝑥𝑥!

!

!!!

 

 
Um estimador serve a seu propósito apenas caso o valor estimado seja 

próximo do verdadeiro: 
 

𝐺𝐺 𝑖𝑖! ≈ 𝐺𝐺 𝑓𝑓!  
 
 Onde fX é a verdadeira função de densidade de probabilidade de X. 
 

Figura 5 – Construção dos estimadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onde fX é a verdadeira função de densidade de probabilidade de X.

Figura 5
Construção dos estimadores

Fonte: Meucci (2005).

Para avaliar o desempenho de um estimador, define-se a função 
de perda como:
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Fonte: Meucci(2005) 
 

Para avaliar o desempenho de um estimador, define-se a função de 
perda como: 
 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐺𝐺,𝐺𝐺 = 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!

!  
 
Onde ⋅  denota a norma de um vetor  
 
 São definidos, então, o erro, viés e ineficiência do Estimador 𝐺𝐺 . : 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐺𝐺,𝐺𝐺 = 𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!
!  

 
𝑉𝑉𝑉𝑉é𝑠𝑠 𝐺𝐺,𝐺𝐺 = 𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!  
 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ê𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛! 𝐺𝐺 = 𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼!

!  
 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝐺𝐺,𝐺𝐺 =   𝑉𝑉𝑉𝑉é𝑠𝑠! 𝐺𝐺,𝐺𝐺 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ê𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛! 𝐺𝐺  
 
 Em seguida, são definidos a perda percentual e o erro percentual: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐺𝐺,𝐺𝐺 =
𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!

!

𝐺𝐺 𝑓𝑓! !  

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐺𝐺,𝐺𝐺 =
𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!

!

𝐺𝐺 𝑓𝑓!
 

 
Gestão de Carteira 
 
 O tema de gestão de carteira é indicado para as áreas do BNDES que 
lidam com compra e venda de ativos financeiros. Seu objetivo é auxiliar os 
gestores de recursos na construção de carteiras ótimas, que apresentem a 
melhor relação de risco e retorno levando-se em consideração o apetite a risco 
do BNDES. 

Considere um mercado com n securities. Denotamos Pt como os preços 
das n securities no tempo t. No tempo T, quando o investimento é feito, o 
investidor pode adquirir αn unidades da n-ésima security. O vetor N-dimensional 
α representa o resultado da decisão alocativa, que pode ser vista como uma 
“caixa preta” que processa dois tipos de entrada: a informação do perfil de 
investidor 𝒫𝒫 e a informação it sobre o mercado disponível no momento da 
tomada de decisão.  

A riqueza do investidor no tempo T, em que a decisão de investimento é 
tomada, é igual a 𝑤𝑤!. O vetor 𝛼𝛼(!) representa a carteira do investidor nesse 
momento – possivelmente nula.  
 

𝑤𝑤! ≡ 𝑝𝑝!! 𝛼𝛼(!) 

Onde ‖·‖ denota a norma de um vetor 

São definidos, então, o erro, viés e ineficiência do estimador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Meucci (2005) 
 
 Segundo Meucci (2005), o objetivo da Teria de Estimadores é inferir o 
verdadeiro valor de determinado parâmetro desconhecido. Seja X uma 
determinada variável aleatória e iT um vetor de suas realizações: 

 
𝑖𝑖! = 𝑥𝑥!,… , 𝑥𝑥!  

 
 O estimador é uma função que recebe o vetor de informação iT e retorna 
o número 𝑔𝑔, chamado de estimativa. 
 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒: 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖çã𝑜𝑜  𝑖𝑖!   → 𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑔𝑔 
 

G é um exemplo de estimador: 

𝐺𝐺 𝑖𝑖! =
1
𝑇𝑇 𝑥𝑥!

!

!!!

 

 
Um estimador serve a seu propósito apenas caso o valor estimado seja 

próximo do verdadeiro: 
 

𝐺𝐺 𝑖𝑖! ≈ 𝐺𝐺 𝑓𝑓!  
 
 Onde fX é a verdadeira função de densidade de probabilidade de X. 
 

Figura 5 – Construção dos estimadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(.):

Fonte: Meucci(2005) 
 

Para avaliar o desempenho de um estimador, define-se a função de 
perda como: 
 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐺𝐺,𝐺𝐺 = 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!

!  
 
Onde ⋅  denota a norma de um vetor  
 
 São definidos, então, o erro, viés e ineficiência do Estimador 𝐺𝐺 . : 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐺𝐺,𝐺𝐺 = 𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!
!  

 
𝑉𝑉𝑉𝑉é𝑠𝑠 𝐺𝐺,𝐺𝐺 = 𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!  
 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ê𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛! 𝐺𝐺 = 𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼!

!  
 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝐺𝐺,𝐺𝐺 =   𝑉𝑉𝑉𝑉é𝑠𝑠! 𝐺𝐺,𝐺𝐺 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ê𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛! 𝐺𝐺  
 
 Em seguida, são definidos a perda percentual e o erro percentual: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐺𝐺,𝐺𝐺 =
𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!

!

𝐺𝐺 𝑓𝑓! !  

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐺𝐺,𝐺𝐺 =
𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!

!

𝐺𝐺 𝑓𝑓!
 

 
Gestão de Carteira 
 
 O tema de gestão de carteira é indicado para as áreas do BNDES que 
lidam com compra e venda de ativos financeiros. Seu objetivo é auxiliar os 
gestores de recursos na construção de carteiras ótimas, que apresentem a 
melhor relação de risco e retorno levando-se em consideração o apetite a risco 
do BNDES. 

Considere um mercado com n securities. Denotamos Pt como os preços 
das n securities no tempo t. No tempo T, quando o investimento é feito, o 
investidor pode adquirir αn unidades da n-ésima security. O vetor N-dimensional 
α representa o resultado da decisão alocativa, que pode ser vista como uma 
“caixa preta” que processa dois tipos de entrada: a informação do perfil de 
investidor 𝒫𝒫 e a informação it sobre o mercado disponível no momento da 
tomada de decisão.  

A riqueza do investidor no tempo T, em que a decisão de investimento é 
tomada, é igual a 𝑤𝑤!. O vetor 𝛼𝛼(!) representa a carteira do investidor nesse 
momento – possivelmente nula.  
 

𝑤𝑤! ≡ 𝑝𝑝!! 𝛼𝛼(!) 

Em seguida, são definidos a perda percentual e o erro percentual:

Fonte: Meucci(2005) 
 

Para avaliar o desempenho de um estimador, define-se a função de 
perda como: 
 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐺𝐺,𝐺𝐺 = 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!

!  
 
Onde ⋅  denota a norma de um vetor  
 
 São definidos, então, o erro, viés e ineficiência do Estimador 𝐺𝐺 . : 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐺𝐺,𝐺𝐺 = 𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!
!  

 
𝑉𝑉𝑉𝑉é𝑠𝑠 𝐺𝐺,𝐺𝐺 = 𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!  
 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ê𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛! 𝐺𝐺 = 𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼!

!  
 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝐺𝐺,𝐺𝐺 =   𝑉𝑉𝑉𝑉é𝑠𝑠! 𝐺𝐺,𝐺𝐺 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ê𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛! 𝐺𝐺  
 
 Em seguida, são definidos a perda percentual e o erro percentual: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐺𝐺,𝐺𝐺 =
𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!

!

𝐺𝐺 𝑓𝑓! !  

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐺𝐺,𝐺𝐺 =
𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!

!

𝐺𝐺 𝑓𝑓!
 

 
Gestão de Carteira 
 
 O tema de gestão de carteira é indicado para as áreas do BNDES que 
lidam com compra e venda de ativos financeiros. Seu objetivo é auxiliar os 
gestores de recursos na construção de carteiras ótimas, que apresentem a 
melhor relação de risco e retorno levando-se em consideração o apetite a risco 
do BNDES. 

Considere um mercado com n securities. Denotamos Pt como os preços 
das n securities no tempo t. No tempo T, quando o investimento é feito, o 
investidor pode adquirir αn unidades da n-ésima security. O vetor N-dimensional 
α representa o resultado da decisão alocativa, que pode ser vista como uma 
“caixa preta” que processa dois tipos de entrada: a informação do perfil de 
investidor 𝒫𝒫 e a informação it sobre o mercado disponível no momento da 
tomada de decisão.  

A riqueza do investidor no tempo T, em que a decisão de investimento é 
tomada, é igual a 𝑤𝑤!. O vetor 𝛼𝛼(!) representa a carteira do investidor nesse 
momento – possivelmente nula.  
 

𝑤𝑤! ≡ 𝑝𝑝!! 𝛼𝛼(!) 
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Gestão de carteira

O tema de gestão de carteira é indicado para as áreas do BNDES 
que lidam com compra e venda de ativos financeiros. Seu objetivo 
é auxiliar os gestores de recursos na construção de carteiras ótimas, 
que apresentem a melhor relação de risco e retorno levando-se em 
consideração o apetite a risco do BNDES.

Considere um mercado com n securities. Denotamos Pt como os 
preços das n securities no tempo t. No tempo T, quando o investimen-
to é feito, o investidor pode adquirir αn unidades da n-ésima security. 
O vetor N-dimensional α representa o resultado da decisão alocativa, 
que pode ser vista como uma “caixa preta” que processa dois tipos 
de entrada: a informação do perfil de investidor  e a informação it 
sobre o mercado disponível no momento da tomada de decisão. 

A riqueza do investidor no tempo T, em que a decisão de investi-
mento é tomada, é igual a WT. O vetor α(0) representa a carteira do 
investidor nesse momento – possivelmente nula. 

Fonte: Meucci(2005) 
 

Para avaliar o desempenho de um estimador, define-se a função de 
perda como: 
 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐺𝐺,𝐺𝐺 = 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!

!  
 
Onde ⋅  denota a norma de um vetor  
 
 São definidos, então, o erro, viés e ineficiência do Estimador 𝐺𝐺 . : 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐺𝐺,𝐺𝐺 = 𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!
!  

 
𝑉𝑉𝑉𝑉é𝑠𝑠 𝐺𝐺,𝐺𝐺 = 𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐺𝐺 𝑓𝑓!  
 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ê𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛! 𝐺𝐺 = 𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼! − 𝐸𝐸 𝐺𝐺 𝐼𝐼!

!  
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 Em seguida, são definidos a perda percentual e o erro percentual: 
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Gestão de Carteira 
 
 O tema de gestão de carteira é indicado para as áreas do BNDES que 
lidam com compra e venda de ativos financeiros. Seu objetivo é auxiliar os 
gestores de recursos na construção de carteiras ótimas, que apresentem a 
melhor relação de risco e retorno levando-se em consideração o apetite a risco 
do BNDES. 

Considere um mercado com n securities. Denotamos Pt como os preços 
das n securities no tempo t. No tempo T, quando o investimento é feito, o 
investidor pode adquirir αn unidades da n-ésima security. O vetor N-dimensional 
α representa o resultado da decisão alocativa, que pode ser vista como uma 
“caixa preta” que processa dois tipos de entrada: a informação do perfil de 
investidor 𝒫𝒫 e a informação it sobre o mercado disponível no momento da 
tomada de decisão.  

A riqueza do investidor no tempo T, em que a decisão de investimento é 
tomada, é igual a 𝑤𝑤!. O vetor 𝛼𝛼(!) representa a carteira do investidor nesse 
momento – possivelmente nula.  
 

𝑤𝑤! ≡ 𝑝𝑝!! 𝛼𝛼(!) 

O objetivo principal do investidor, caracterizado por 

O objetivo principal do investidor, caracterizado por Ψ!, depende da 
alocação 𝛼𝛼 e do vetor de mercado M. 
 

Ψ! ≡ 𝛼𝛼!𝑀𝑀 
 
 O vetor de mercado M é uma transformação afim dos preços de 
mercado no horizonte de investimento: 
 

𝑀𝑀 ≡ 𝑎𝑎 + 𝐵𝐵𝑃𝑃!!! 
 
 Onde 𝑎𝑎 é um vetor de tamanho n e 𝐵𝐵 é uma matriz quadrada de ordem 
n. 
 
Alocação Ótima 
 
 Uma decisão alocativa processa a informação sobre o mercado (iT) e 
sobre o investidor (𝒫𝒫) e gera os montantes para se investir em cada ativo: 
 

𝛼𝛼 . : 𝑖𝑖! ,𝒫𝒫 ↦ ℝ! 
 
 O investidor está sujeito a um conjunto de restrições C que limitam suas 
possíveis alocações. A restrição orçamentária C1 determina que o valor do 
investimento inicial não pode exceder um determinado orçamento b líquido dos 
custos de transação 𝒯𝒯 𝛼𝛼 ! ,𝛼𝛼 : 
 

𝐶𝐶! = 𝑝𝑝!! 𝛼𝛼 + 𝒯𝒯 𝛼𝛼 ! ,𝛼𝛼 − 𝑏𝑏 ≤ 0 
 
 Onde 𝛼𝛼 !  é a carteira inicial. 
 Os múltiplos objetivos do investidor são considerados ao se impor que o 
índice de satisfação 𝑆𝑆 exceda um limite mínimo 𝑠𝑠: 
 

𝐶𝐶! ∶    𝑠𝑠 − 𝑆𝑆 𝛼𝛼 ≤ 0 
 
 Denota-se uma alocação que satisfaça o conjunto de restrições C da 
seguinte forma: 
 

𝛼𝛼 ∈ 𝐶𝐶 
  

O conjunto de alocações que satisfazem as restrições é chamado de 
conjunto factível (do inglês feasible set). 
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Alocação ótima

Uma decisão alocativa processa a informação sobre o mercado (iT) 
e sobre o investidor ( ) e gera os montantes para se investir em 
cada ativo:

O objetivo principal do investidor, caracterizado por Ψ!, depende da 
alocação 𝛼𝛼 e do vetor de mercado M. 
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 O vetor de mercado M é uma transformação afim dos preços de 
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O conjunto de alocações que satisfazem as restrições é chamado de 
conjunto factível (do inglês feasible set). 
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Figura 6
Conjunto factível 

Fonte: Meucci (2005).

O investidor avalia as vantagens potenciais de uma alocação α 
baseado em seu índice de satisfação S dentro do conjunto factível. A 
alocação ótima é definida, portanto, por meio da solução do seguin-
te problema de maximização:
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Figura 7 – Alocação Ótima 
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