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Notas sobre projeção de contratação 
de operações de crédito 

Sander Magalhães Lacerda
Emerson Tizziani*

Resumo

O artigo aplica duas técnicas econométricas de projeção para con-
tratações de operações de crédito do BNDES: suavização exponen-
cial e vetores autorregressivos. Na primeira, o comportamento pas-
sado da série é a única referência para a projeção de seus valores 
futuros. Na segunda, são utilizadas outras informações – taxas e 
prazos dos financiamentos e variáveis macroeconômicas – na ten-
tativa de obter maior acurácia das projeções. São estudados dois 
tipos de operação de financiamento: máquinas e equipamentos na 
modalidade automática e projetos de investimento na modalidade 
não automática. Conclui-se que os erros de projeção das operações 
automáticas são menores, independentemente do modelo utilizado, 
e que a formulação de vetores autorregressivos apresenta, em geral, 
menores erros de projeção em relação à suavização exponencial. O 
melhor desempenho relativo dos vetores autorregressivos acontece 
no horizonte de projeção de seis meses à frente. 

*Respectivamente, economista e administrador do BNDES. Os au-
tores agradecem os comentários a Adriana Sokolik Garrido, 
Humberto Jose Mingotti Gabrielli, Rosiney Zenaro, Paulo Moreira Franco, 
Tiago Rossi Soeiro e a um parecerista anônimo. Este artigo é de exclusiva respon-
sabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.
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Abstract

The article compares two methods of forecasting – exponential 
smoothing and vector autoregression – applied to the credit 
concessions from BNDES. First we used the past behavior of the 
series as the only reference for the projection of its future values. 
Then we included other information – terms of financing and 
macroeconomic variables – in an attempt to obtain more accurate 
predictions. We discuss two types of financing operations: machinery 
and equipment (small operations managed by partner banks) and 
investment projects (mostly large investment projects analised by 
BNDES itself). The main conclusions are that vector autoregressions 
are better at forecasting than exponential smoothing and that 
the projection errors of machinery and equipment operations are 
smaller, regardless of the model used. The best relative performance 
of vector autoregressive happens in the forecast horizon of six 
months forward.
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Introdução

Este artigo explora duas técnicas de projeção para contratação de 
operações de crédito. Na primeira, a história da série é a única 
referência para a projeção. Este é o modelo univariado. A outra 
incorpora informações adicionais – taxas, prazos e indicadores 
macroeconômicos – que possam aumentar a acurácia da projeção 
do valor contratado. As correlações observadas no passado entre 
as variáveis são utilizadas como referência para a projeção de seus 
valores futuros. Esse modelo de vetores autorregressivos (VAR) 
é comparado com o primeiro por meio do erro quadrado médio de 
cada, calculado fora da amostra.

Foram estudados dois tipos de operação de financiamento do 
BNDES: máquinas e equipamentos na modalidade automática e 
projetos de investimento na modalidade não automática. Para má-
quinas e equipamentos, utilizam-se como variáveis explicativas do 
valor contratado: a taxa média à qual os recursos foram oferecidos; 
o prazo médio de utilização dos recursos; e algumas variáveis ma-
croeconômicas – produção industrial e taxa de câmbio nominal. A 
projeção de contratações de financiamentos para projetos de inves-
timento1 utiliza, adicionalmente, os valores da carteira de operações 
em tramitação nos níveis anteriores à contratação, a fim de verificar 
se, em alguma medida, as contratações podem ser previstas por pa-
drões de tramitação das operações nos níveis. 

Os exercícios de projeção da contratação de financiamentos 
fazem parte do esforço da Área de Planejamento do BNDES em 
atender às exigências do Banco Central quanto à implementação 

1 Os projetos de investimento na modalidade não automática são aqueles cujo va-
lor excede R$ 10 milhões, no caso de empresas postulantes classificadas como 
grandes, ou R$ 20 milhões, se o porte for menor. 
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de estrutura de gerenciamento de capital,2 cujo principal objetivo 
é controlar e monitorar o capital mantido pela instituição visando 
fazer frente aos riscos aos quais ela está sujeita. No planejamento 
de necessidade de capital, são consideradas as projeções de ativos, 
passivos, receitas e despesas para os três anos seguintes, para o que 
contribui a Área de Planejamento por meio de proposta de orçamen-
to plurianual, consolidando as projeções de todas as áreas operacio-
nais do BNDES. 

Os métodos quantitativos utilizados no tratamento dos dados se-
rão discutidos na próxima seção. Em seguida, serão expostos os pro-
cedimentos para o cálculo de prazos e taxas médios das operações 
contratadas. As seções seguintes tratam dos resultados quantitativos 
das projeções para as operações não automáticas e automáticas. A 
última seção é destinada às considerações finais.

Estratégia quantitativa

A comparação entre as duas técnicas de projeção é realizada por 
meio da construção de uma medida dos erros de previsão fora da 

amostra de cada uma. A amostra considerada tem como início ja-
neiro de 2002 e como fim dezembro de 2007. Com os dados des-
se período, são estimados os parâmetros iniciais dos modelos. Em 
seguida, passa-se à simulação de como seria a performance mês a 
mês de cada modelo entre janeiro de 2008 e dezembro de 2011. Os 
parâmetros, recalculados a cada mês a fim de incorporar novas in-
formações, são utilizados para realizar as projeções para os meses 
posteriores. Os valores projetados são comparados com os valores 

2 Resolução 3.988, de 30.6.2011, do Conselho Monetário Nacional.
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observados pelo somatório do quadrado da diferença entre os va-
lores projetados e os valores realizados (o erro quadrado médio).

O objetivo desse procedimento é replicar, dentro de certos limites, 
o conjunto de informações que estava disponível para a realização 
da projeção naquele passado e avaliar em que medida era factível 
prever os valores que seriam realizados e quais tipos de modelo ge-
ram os menores erros de projeção. 

O tipo básico de modelo é o univariado, em que apenas o com-
portamento passado da série de valores é levando em consideração 
para a projeção. Por sua simplicidade e razoável capacidade prediti-
va no curto prazo, os modelos univariados são uma referência para 
avaliar outras técnicas de projeção. Foi adotado um modelo uni-

variado de suavização exponencial e uma estratégia automática 
de modelagem durante a simulação do desempenho fora da amos-
tra. Utilizou-se o pacote forecast do software R para gerar, fora da 
amostra e a cada mês, a especificação automática do melhor modelo 
de suavização exponencial e a projeção para os horizontes de um, 
seis e 12 meses.3

A técnica de suavização exponencial é uma alternativa ao, 
mais difundido, método de Box-Jenkins, também conhecido 
como ARIMA, de modelagem e projeção de séries temporais. 
Na formulação ARIMA, existe uma preocupação em tornar a série 
estacionária, caso ela não o seja, antes de iniciar os diagnósticos 
que permitem identificar os componentes autorregressivo, de média 
móvel e sazonal que melhor representem os dados. Na suavização 
exponencial, a série – estacionária ou não – é decomposta em seus 
componentes de nível, inclinação e sazonalidade. Os parâmetros e 
estados iniciais do modelo univariado são estimados por máxima 
verossimilhança. 

3 Ver Hyndman e Khandakar (2008). 
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Uma vez montada a projeção de referência, por meio do proce-

dimento univariado, buscou-se verificar se o auxílio de outras in-

formações poderia antecipar os valores contratados, levando-se em 

consideração efeitos defasados entre as séries, por meio da técnica 

de vetores autorregressivos (VAR). Partiu-se da hipótese de que os 

valores de algumas variáveis ajudam a antecipar o valor provável 

das contratações de financiamentos. A taxa média de juros ofereci-

da ao demandante de recursos, assim como o prazo médio de carên-

cia e de amortização dos financiamentos, alimentam as equações 

do VAR. Foram também incorporadas algumas variáveis macroeco-

nômicas que podiam estar correlacionadas com as séries de valores 

contratados e, dessa forma, aportar informação a respeito de como 

se pode esperar que a demanda por financiamento comporte-se no 

futuro. A Tabela 1 exibe as variáveis utilizadas. 

Tabela 1 

Variáveis utilizadas na análise de VAR

Variável Fonte

Valor contratado das operações de crédito BNDES

Taxa média de juros ao tomador final do crédito BNDES

Prazo médio (carência mais amortização) do crédito BNDES

Índice da produção industrial no Brasil* IBGE (PIM-PF)

Índice da produção industrial nos 
Estados Unidos*

United States 
Census Bureau

Taxa de câmbio real-dólar americano (compra) – 
média de período

Banco Central do 
Brasil

Fonte: Elaboração própria.
*Sem ajuste sazonal.
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Uma limitação da análise VAR é o número de variáveis passíveis 
de ser incorporadas ao procedimento de estimação. Em geral, não 
mais que seis variáveis são utilizadas ao mesmo tempo, pois acrés-
cimos de variáveis aumentam o número de parâmetros a serem es-
timados e reduzem os graus de liberdade do processo de estimação, 
além de dificultarem a interpretação dos resultados.4 Como foram 
incluídas três variáveis de crédito – valor, prazo e taxa – restaram 
apenas outras três variáveis a selecionar e buscou-se incorporar três 
fatores principais: uma medida do desempenho da economia brasi-
leira, outra do desempenho da economia internacional e uma tercei-
ra da relação de troca entre a economia brasileira e a internacional. 

O indicador mais geral de desempenho da economia é o Produ-
to Interno Bruto (PIB), mas ele é divulgado apenas na frequência 
trimestral, ou anual. Do ponto de vista do acompanhamento or-
çamentário da contratação de operações de crédito do BNDES, é 
conveniente trabalhar com dados na frequência mensal, pois esta é 
a frequência das reuniões do Comitê de Orçamento da instituição. 
Por isso, em vez de trabalhar com o PIB brasileiro, usou-se uma 
proxy do PIB, que é divulgada na frequência mensal – a produção 
industrial. Para o desempenho da economia internacional, tomou-se 
como proxy a produção industrial nos Estados Unidos. É importante 
reconhecer que essa variável está longe do ideal, pois não capta o 
desempenho de importantes parceiros comerciais do Brasil, como a 
China. Porém, não se logrou encontrar uma medida alternativa que 
atendesse às necessidades do estudo. A fim de medir as relações de 
troca (nominais) entre o Brasil e o resto do mundo, foi utilizada a 

4 “Several criticisms of the VAR approach [...] center around the relatively small 

amount of information used by low-dimensional VARs. To conserve degrees 

of freedom, standard VARs rarely employ more than six to eight variables”
[Bernanke, Boivin e Eliasz (2004, p. 1)].
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taxa de câmbio nominal, que, ademais, também aporta informação 
a respeito de períodos de instabilidade econômica. 

Para estudar numericamente as relações entre essas variáveis por 
meio da metodologia de VAR, são montadas regressões entre cada 
uma das variáveis e as demais. Nas equações de regressão são tam-
bém incluídos os valores defasados de cada uma das variáveis, a fim 
de captar relações não contemporâneas entre elas. 

Foi utilizado o pacote vars do software R para avaliar o desempe-
nho do VAR fora da amostra. O número máximo de defasagens foi 
definido automaticamente pelo critério AIC.5 Para a estimação do 
VAR, a princípio, são montados os vetores com todas as variáveis 
selecionadas e são calculados os coeficientes das regressões entre as 
variáveis.6 O valor da estatística t determina se os coeficientes são 
significativos e, se o valor da estatística t associado a um parâmetro 
estimado é menor do que dois, em valor absoluto, então a variável é 
excluída da equação, que é novamente estimada.7

É importante ressaltar os limites da metodologia de VAR, con-
forme aplicada neste artigo. Do ponto de vista da capacidade de 

5 O Akaike Information Criterion (AIC) é uma medida de ajuste aos dados de um 
modelo estatístico e seu propósito é comparar diferentes modelos. A fórmula 
geral do AIC é:  sendo k o número de parâmetros do modelo 
e L o valor maximizado da função de verossimilhança. 

6 O VAR com p defasagens é montado como: 
O vetor de erros, , é tal que: (i) a média dos erros é igual a zero, ; (ii) 
a matriz de covariância dos erros é semidefinida positiva, ; e (iii) 
não há correlação serial nos erros, e  para qualquer k diferente de 
zero. Todas as variáveis do VAR são calculadas em logaritmos, a fim de reduzir 
os problemas de aumento da variância com o aumento do nível da variável. 

7 Seja  um estimador do parâmetro . A estatística t para esse parâmetro é 

.
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antecipar valores futuros, modelos ad hoc e puramente estatísti-
cos – univariados e VAR – geram muitas vezes os menores erros de 
previsão.8 Para realizar análise de política, por outro lado, são ne-
cessários modelos estruturais, em que existe maior preocupação por 
interpretar as variáveis tendo como referência modelos teóricos.9

Este trabalho está focado apenas em projeção e não são explorados 
modelos estruturais. Por essa razão, os coeficientes das variáveis da 
equação do valor contratado estimadas por meio do VAR não de-
vem ser interpretados como elasticidades da demanda por crédito. 
Pelo mesmo motivo, os resultados obtidos neste artigo não foram re-
lacionados com a literatura econômica empírica que busca estimar 
elasticidades da demanda por crédito no segmento pessoa jurídica. 

Outra questão metodológica que vale a pena abordar é o trata-
mento de séries não estacionárias no VAR. Não se tratou da existên-
cia de raízes unitárias nas séries porque sua presença não se mostrou 
relevante para os resultados obtidos.10 Conforme discutido na litera-
tura econométrica, não existe um consenso sobre o tratamento de 
séries com raiz unitária em modelos VAR. A estimação do modelo 
com as séries em nível (isto é, não estacionarizadas por meio de di-

8 “In the case of linear projection [...] the only concern is forecasting, for which 

it does not matter wheter it is X that causes Y or Y that causes X. Their observed 

historical comovements [...] are all that is needed for calculating a forecast”
[Hamilton (1994, p. 76)].

9 “In data description and forecasting, VARs have proven to be powerful and 

reliable tools that are now, rightly, in everyday use. Structural inference and 

policy analysis are, however, inherently more difficult because they require 

differentiating between correlation and causation; this is the ‘identification 

problem,’ in the jargon of econometrics. This problem cannot be solved by a 

purely statistical tool, even a powerful one like a VAR. Rather, economic theory 

or institutional knowledge is required to solve the identification (causation 

versus correlation) problem” [Stock e Watson (2001, p. 102)].
10 Os testes de Dickey-Fuller Aumentado mostram que, para o período considera-

do, não é possível rejeitar a hipótese de raiz unitária nas séries de valor contra-
tado e de produção industrial no Brasil e nos Estados Unidos.
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ferenciação) resulta em estimativas consistentes dos coeficientes.11

A decisão sobre como lidar com as séries não estacionárias carece 
de um fundamento teórico consensual e depende, em última aná-
lise, de considerações pragmáticas.12 Os resultados obtidos com a 
diferenciação das séries não estacionárias e sua inclusão no VAR 
foram bastante inferiores aos resultados do VAR em nível e, por 
essa razão, não se usaram as séries diferenciadas.

Cálculo de prazos e taxas médios 

Foram consideradas três moedas contratuais para os cálculos de ta-
xas médias ex ante para os tomadores finais: taxa de juros de longo 
prazo (TJLP), dólar, cesta de moedas e taxa fixa.13 A composição da 
taxa para o tomador final depende da modalidade da operação, se 
direta ou indireta (Quadro 1). 

Na modalidade direta, a taxa de juros para o cliente final é a soma 
de custo financeiro, spread básico e spread de risco. O custo finan-
ceiro é a parcela correspondente à moeda do contrato, ou seja, se a 
moeda do contrato é a TJLP, o custo financeiro é, atualmente, de 
5% a.a. O spread básico é a remuneração que o BNDES recebe pela 
realização da operação. O spread de risco reflete a probabilidade de 

11 Ver Sims, Stock e Watson (1990).
12 “[A]n ‘unrestricted VAR in levels’ avoids throwing away information (Sims, 

1980). Even if the true model is a VAR in differences, hypothesis tests based on a 

VAR in levels will have the same asymptotic distribution as if the correct model 

had been used. However, it may be overparameterized and give correspondingly 

bad forecasts” [Allen e Fildes (2005, p. 13)].
13 As demais moedas contratuais têm participação pequena no total contratado em 

projetos de investimento (1,3% do total contratado em 2011). Os financiamentos 
de máquinas e equipamentos na modalidade automática são quase todos reali-
zados em taxa fixa ou em TJLP. 
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não pagamento da dívida pelo cliente final e seu valor visa cobrir a 
inadimplência esperada das operações de financiamento.

Quadro 1 

Componentes da taxa de juros e modalidade da operação

Componentes da taxa 
de juros

Modalidade direta Modalidade indireta

Spread básico Spread + fatores 
de alteração

Spread + fatores de 
alteração

Spread de risco Taxa de risco -

Remuneração do agente 
financeiro

- Taxa de remuneração 
do agente

Intermediação financeira - Taxa de intermediação

Custo financeiro Moeda de cobrança Moeda de cobrança

Fonte: Elaboração própria, com base nas Políticas Operacionais do BNDES.

Na modalidade indireta, a taxa de juros é a soma de custo finan-
ceiro, spread básico, remuneração do agente financeiro e taxa de 
intermediação financeira. A remuneração do agente financeiro é a 
parcela destinada a remunerar os bancos que proveem capilaridade 
às operações do BNDES. A taxa de intermediação financeira reflete 
o risco dos agentes financeiros. 

A montagem de taxas médias ex ante é realizada da seguinte 
forma: se a operação é em taxa fixa, o mutuário, no momento da 
contratação da operação, conhece a taxa vigente até a quitação da 
operação e não é necessário especificar como se forma a expectati-
va da taxa futura. Se a operação não tem taxa fixa, o mutuário não 
conhece, no momento da contratação da operação, o custo futuro 
dos recursos. Apesar de não conhecer, ex ante, o valor preciso do 
custo financeiro que incidirá mais adiante sobre o saldo devedor 
do financiamento, assume-se que existe uma expectativa a respeito 
dessa variável, que pode ser aproximada tomando-se expectativas 
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de mercado. Ou, na falta de informações sobre as expectativas a 
respeito de uma taxa de referência, adota-se alguma hipótese sim-
plificadora, como é o caso das operações em TJLP, em que foi to-
mado como expectativa de evolução futura o valor vigente da taxa 
na data da contratação. Para as operações em cesta de moedas e 
dólar, foi utilizada a expectativa de mercado de variação da taxa de 
câmbio, divulgada pelo Banco Central (Sistema Expectativas), para 
um horizonte de um ano a partir das datas de contratação. Quando 
se trata de recursos oriundos de captação internacional, o custo fi-
nanceiro dos contratos em dólar e em cesta de moedas inclui, além 
da variação da taxa de câmbio, os custos financeiros da captação e a 
expectativa de prêmio cobrado nas próximas emissões do BNDES. 

Os prazos médios foram calculados por meio da soma, para cada 
operação de financiamento, de seus prazos de carência e de amorti-
zação, e de sua ponderação pela razão entre o valor da operação e o 
valor total da linha de financiamento (máquinas e equipamentos ou 
projetos de investimento) em cada mês. 

Máquinas e equipamentos financiados na 
modalidade automática

As operações automáticas de financiamento de máquinas e equipa-
mentos fazem parte do produto BNDES Finame.14 A estimativa do 
modelo univariado15 para os dados do período entre janeiro de 2002 

14 As informações sobre as operações de financiamento de máquinas e equipa-
mentos na modalidade automática foram obtidas no universo “Informação das 
Operações”. As operações de interesse foram identificadas pela rubrica “BNDES 
Finame” do objeto “Produto AOI”. 

15 O procedimento automático de escolha da especificação do modelo univariado 
encontrou uma especificação com erro multiplicativo, tendência aditiva e sa-
zonalidade multiplicativa. As equações de cada um desses componentes são as 
seguintes: 
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e dezembro de 2007 resultou nos valores dos parâmetros mostrados 
na Tabela 2.

Tabela 2 

Máquinas e equipamentos: parâmetros e estados iniciais 

estimados do modelo univariado

Estados iniciais Parâmetros de suavização

l
0

0,256 0,393

b
0

0,016 0,000
s

1 1,142 0,000
s

2 0,943

s
3 1,048

s
4 1,023

s
5 1,056

s
6 1,057

s
7 1,064

s
8 1,087

s
9 0,892

s
10 0,926

s
11 0,738

s
12 1,024

Fonte: Elaboração própria.

mhmttttht shbly ))(|

sendo m o número de períodos sazonais (12, se dados mensais; ou quatro, se da-
dos trimestrais), l o nível da série, b sua inclinação, s seu componente sazonal e 

thty  é a projeção h períodos à frente. O método de estimação calcula os valores 
iniciais para l

0
, b

0
, 01 ,..., ss

m
 e os parâmetros de suavização ,  e .
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A equação da variável “valor” do VAR estimado, considerando-se 
o período entre janeiro de 2002 e dezembro de 2007, é mostrada na 
Tabela 3, em que “taxa” é o custo financeiro para o tomador, “pro-
dind_br” a produção industrial no Brasil, “prodind_eua” a produção 
industrial nos Estados Unidos e “cambio” a taxa de câmbio nominal. 

As demais equações do modelo – uma para cada variável rela-
cionada na Tabela 3 – completam a descrição do comportamento 
conjunto das variáveis segundo as correlações entre elas observadas 
no período. 

Tabela 3 

Máquinas e equipamentos: estimativa da equação 

do valor contratado

Variáveis Estimativa Erro-padrão Valor t Pr (>|t|)

prodind_eua.l1 9,66 0,897 10,77 2,3E-15 ***

prodind_br.l2 1,43 0,264 5,40 1,4E-06 ***

prodind_br.l4 (0,80) 0,281 (2,84) 6,2E-03 **

taxa.l6 (1,08) 0,245 (4,42) 4,6E-05 ***

cambio.l9 0,94 0,187 5,04 5,03E-06 ***

constante (45,73) 4,048 (11,30) 3,56E-16 ***

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Parâmetros significativos a 0,1% (***), 1% (**) ou 5% (*).

O erro quadrático médio (EQM) dos dois modelos foi calcula-
do da seguinte forma: foram adotados horizontes de projeção de 
um, seis e 12 meses. No período de treinamento, os modelos foram 
ajustados apenas com as séries até dezembro de 2007. A partir de 
janeiro de 2008, e a cada mês até dezembro de 2011, foi realizada 
a pseudoprojeção para cada horizonte e o erro quadrado médio foi 
calculado. A Tabela 4 mostra o EQM de cada um dos modelos e o 
Gráfico 1 exibe os valores realizados e as projeções um mês adiante.
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Tabela 4 

Máquinas e equipamentos: erro quadrático 

médio segundo prazo da projeção em meses

Univariado VAR

Um mês 18 14

Seis meses 350 84

12 meses 350 332

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 1 

Contratação de financiamento de máquinas e equipamentos: 

projeção um mês adiante (em R$ bilhões)

Fonte: Elaboração própria.
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O VAR obteve o menor EQM em todos os três horizontes, sendo 
a diferença maior no horizonte de seis meses. O modelo univariado 
apresentou erros grandes de projeção para horizontes de seis e 12 
meses em função da mudança de padrão da série, com a entrada em 
operação do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), em 
meados de 2009, que resultou em um notável aumento dos financia-
mentos de máquinas e equipamentos. O VAR com horizonte de seis 
meses foi relativamente bem-sucedido em incorporar o PSI. 

Projetos de investimento

Os resultados das estimativas das duas classes de modelos para a 
série de contratações de projetos de investimento, considerado o 
período entre janeiro de 2002 e dezembro de 2007, são discutidos 
adiante.16 O modelo univariado revelou apenas sazonalidade e não 
foi encontrada tendência (Tabela 5).17

16 As informações sobre os projetos de investimento foram obtidas no universo 
“Informação das Operações” e foram adotados os seguintes procedimentos. 
Foram considerados todos os projetos de investimento submetidos ao BNDES, 
mesmo aqueles que, posteriormente, vieram a ser cancelados. Foram excluídas 
as modalidades de operação: financiamento de comércio exterior, automáti-
cas, não reembolsáveis, mercado de capitais (prestação de garantia, garantia 
de subscrição, subscrição de valores e participação acionária), venda de ati-
vos, repasses a outras instituições financeiras e renegociação de dívidas. Fo-
ram também excluídos dois projetos atípicos de grande valor (R$ 49,7 bilhões) 
contratados em 2009 e 2010. Nas operações com o produto “limite de crédito”, 
foram excluídas as operações de contratação de limite de crédito por empresa, 
sendo apenas incluídas as solicitações de utilização do limite de crédito, a fim 
de evitar dupla contagem. Para essas operações de solicitação de utilização do 
limite de crédito, os valores das operações nos níveis de consulta, análise e 
aprovação foi considerado igual ao valor contratado. Os valores das carteiras de 
operações nos níveis de consulta, análise e aprovação foram obtidos por meio 
da soma, a cada mês, dos valores das operações que entravam em cada nível. 

17 O procedimento automático de escolha da especificação do modelo univariado 
encontrou uma especificação com erro multiplicativo, nenhuma tendência e sa-
zonalidade multiplicativa, conforme as seguintes equações: 
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Tabela 5 

Projetos de investimento: estimativas dos estados iniciais e 

dos parâmetros do modelo univariado

Estados iniciais Parâmetros de suavização

l
0 2,280 0,1969

s
1 1,513 0,0001

s
2 1,638

s
3 0,741

s
4 0,708

s
5 0,999

s
6 1,338

s
7 0,721

s
8 0,819

s
9 0,726

s
10 0,509

s
11 1,355

s
12 0,935

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados da estimativa da equação da variável “valor con-

tratado” do VAR são mostrados na Tabela 6. As variáveis signi-

ficativamente correlacionadas ao valor contratado de projetos de 

investimento no período foram a produção industrial nos Estados 

Unidos, a taxa para os tomadores de recursos e a taxa de câmbio 

nominal. 

A explicação das variáveis encontra-se na nota de rodapé 15.
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Tabela 6

Projetos de investimento: estimativa da equação do valor 

contratado

Variáveis Estimativa Erro-padrão Valor t Pr (>|t|)

prodind_eua.l2 (48,0) 12,7 (3,8) 0,000391 ***

taxa.l4 (0,8) 0,3 (2,7) 0,009323 **

prodind_eua.l4 49,0 12,8 3,8 0,000308 ***

cambio.l7 (7,1) 1,3 (5,6) 5,23E-07 ***

cambio.l9 4,9 1,3 3,6 0,000575 ***

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Parâmetros significativos a: 0,1% (***), 1% (**) ou 5% (*).

As projeções do VAR para as contratações de projetos de investi-
mento resultaram em erros de projeção maiores. As séries mensais 
de valor contratado de projetos de investimento são bastante volá-
teis, o que resulta da influência de eventos singulares, tais como a 
contratação de grandes projetos em um universo de relativamente 
poucos projetos, o que é responsável pela existência de um impor-
tante componente irregular.

Os projetos de investimento submetidos ao BNDES são analisa-
dos quanto a seus aspectos econômicos, financeiros e legais e os 
postulantes devem apresentar uma série de documentos, certidões 
e licenças para a contratação de financiamentos. A maior comple-
xidade de grandes projetos de investimento pode tornar o período 
de tramitação entre a solicitação do crédito e a celebração do finan-
ciamento alguns meses mais demorado do que no caso das opera-
ções Finame. Esse lapso de tempo dilui a correlação entre as va-
riações nas condições de financiamento e a resposta da demanda 
por recursos. Existem, além disso, grandes projetos de investimento 
cuja submissão ao BNDES não depende tanto das condições finan-
ceiras oferecidas, mas sim de políticas públicas que tornam esses 
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investimentos factíveis, como é o caso de projetos de infraestru-
tura. Tomem-se, por exemplo, as concessões de rodovias. Trata-se 
de solicitações de financiamento que são feitas a partir de decisão 
governamental de licitar os empreendimentos. Os respectivos pro-
jetos são submetidos ao BNDES após a realização dos leilões e os 
investimentos acontecem, em sua maior parte, nos primeiros anos 
de vigência das concessões. A interrupção dos leilões resulta em 
interrupção da demanda por financiamento, por melhor que sejam 
as taxas e os prazos que vierem a ser oferecidos. 

Outros projetos de investimento dependem de ciclos que não es-
tão necessariamente correlacionados às variáveis macroeconômicas 
utilizadas neste estudo. São exemplos os projetos nos setores de pa-
pel e celulose e de mineração, cuja rentabilidade está relacionada a 
certas características dos mercados internacionais desses produtos. 

Conforme mostra o Gráfico 2, quando o VAR não incorpora in-
formações sobre o valor da carteira de operações em tramitação, o 
resultado da projeção não acompanha as grandes oscilações men-
sais do valor contratado. O modelo univariado reproduz melhor a 
volatilidade da série, mas não com a mesma sincronicidade, de ma-
neira que seu erro quadrado médio é apenas um pouco menor do 
que o do VAR. 

Tabela 7 

Projetos de investimento: erro quadrático médio segundo 

prazo da projeção em meses

Univariado VAR VAR nvl

Um mês 667 686 616

Seis meses 897 819 860

12 meses 897 986 1.059

Fonte: Elaboração própria.
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Gráfico 2 

Projeção um mês adiante da contratação de projetos de 

investimento (em R$ bilhões)

Fonte: Elaboração própria.

A introdução do valor da carteira de operações em tramitação nos 
níveis de consulta, análise e aprovação como variáveis do VAR me-
lhorou o desempenho do modelo no horizonte de um mês adiante, mas 
piorou em horizontes maiores, conforme evidencia a última coluna da 
Tabela 7. A carteira de operações nos níveis, no curto prazo, compensa 
o fato de o VAR não captar a sazonalidade das contratações.18

18 A incorporação de sazonalidade mensal no VAR reduz os graus de liberdade a 
ponto de prejudicar a capacidade do modelo de utilizar informação das demais 
variáveis para projetar o valor contratado.
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Comentários finais

A projeção de contratação de operações de financiamento por meio de 
modelos quantitativos é mais precisa quando aplicada às operações au-
tomáticas. Colabora para esse resultado a agilidade entre a submissão 
do pedido de financiamento e sua contratação, de forma que o valor 
contratado responde com relativa rapidez às mudanças nas condições 
de financiamento (taxas e prazos praticados) e às mudanças nas expec-
tativas macroeconômicas. Além disso, o número relativamente baixo 
de projetos de investimento pode resultar em grandes variações do va-
lor contratado de um mês para o outro. Para fins de comparação, o nú-
mero de operações de financiamento de máquinas e equipamentos na 
modalidade automática foi superior a 250 mil no ano de 2011, enquanto 
os projetos de investimento não chegaram a 1.570 no mesmo período. 

Atualmente, as projeções orçamentárias das operações não auto-
máticas são realizadas por meio da consulta às áreas operacionais 
e levam em consideração um conjunto de informações muito mais 
detalhado a respeito de eventos futuros, tais como o estoque de pro-
jetos em tramitação e as prováveis datas em que serão contratados. 
São também atribuídas, pelas equipes gerenciais responsáveis pelos 
projetos, as datas prováveis de desembolso de recursos e as respec-
tivas probabilidades de realização. A projeção dos desembolsos é 
feita com base na agregação de informações sobre as expectativas 
das áreas operacionais a respeito dos projetos, seus respectivos va-
lores e datas de contratação e desembolso. 

Para um prazo de cerca de 18 meses adiante, existe um bom deta-
lhamento das possíveis contratações de projetos de investimento, ou 
seja, os projetos estão registrados com algum detalhamento nos siste-
mas de informação eletrônica do BNDES. Para o horizonte entre 18 e 
36 meses, são abrangidos os prováveis projetos que serão submetidos 
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ao BNDES nos próximos anos tendo como referência políticas públicas 
ou tendências setoriais. Ainda que não tenham entrado formalmente 
com pedido de financiamento, existem projetos, como as concessões de 
infraestrutura de transporte (rodovias, ferrovias, portos e aeroportos), 
que são levados em conta para a montagem de projeções pelas áreas 
operacionais nos horizontes acima de 18 meses. Para os segmentos em 
que os investimentos são mais pulverizados, as projeções são feitas pe-
las equipes de especialistas setoriais com base em suas expectativas de 
crescimento da economia e dos setores considerados.
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Resumo

O artigo apresenta as características, os riscos e as expectativas de 
valor de mercado para os modelos ERJ-145, E-170, E-175, E-190 e 
E-195 da Embraer. Isso é feito por meio de uma análise comparati-
va entre os valores que haviam sido originalmente projetados para 
essas aeronaves no passado e os efetivamente apurados em período 
recente no mercado secundário. A importância dessa análise resi-
de no fato de que tais valores representam a principal garantia de 
quitação de saldo devedor das aeronaves financiadas em caso de 
inadimplemento do devedor. O ERJ-145, por exemplo, já encerrou 
seu ciclo do produto, sendo este o principal motivo da queda de seu 
valor residual. Já a família de E-Jets está no auge do ciclo de pro-
duto, com excelente retenção de valor, porém com cenários futuros 
que podem afetar esse produto no médio prazo. São expostos alguns 
conceitos e aspectos relevantes no que diz respeito ao uso desse tipo 
de ativo como garantia.

Respectivamente, contador do BNDES, com MBA em Controladoria e Finanças 
pela Universidade Candido Mendes (Ucam); engenheiro do BNDES e Ph.D. em 
Dinâmica de Voo (Cranfield, Inglaterra); administradora do BNDES e mestre em 
Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas/Escola Brasileira de Adminis-
tração Pública e de Empresas (FGV-RJ/Ebape). Este artigo é de exclusiva respon-
sabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.
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Abstract

The article presents the market value characteristics and the risks 
for the ERJ-145, E-170, E-190 e E-195 (Embraer aircraft models), 
comparing the Current Market Value to the Fair Market Value 
previously forecast by the appraisers. This comparison is important 
because the aircraft itself is the main loan guarantee in the case 
of a default by the financed airline. The ERJ-145, for example, is 
already outside of production and that is the most important reason 
why its residual value has declined. On the other hand, the E-Jets 
family is at the top of its product lifecycle, with excellent value 
retention. However, one must consider that this aircraft model may 
be affected by mid-term scenarios. Furthermore, some concepts 
and relevant aspects regarding this kind of guarantee are also 
presented/considered.
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Introdução

O arcabouço teórico que justifica o volume de recursos desembolsa-
dos pelos agentes financeiros na forma de financiamento às vendas 
da maioria de aeronaves no mundo é conhecido como asset-backed 

finance [Littlejohns e MacGairl (1988)]. Essa formulação exige que 
se faça um acompanhamento perene da evolução do valor de mer-
cado das aeronaves financiadas para que o financiador avalie se 
este seria suficiente para honrar o saldo devedor em caso de um 
eventual inadimplemento, pois tais aeronaves são a principal ga-
rantia do financiamento.

As operações de asset-backed finance toleram riscos corporati-
vos mais elevados, em face da qualidade (i.e., valor futuro, liquidez) 
dos ativos dados em garantia. No financiamento de aeronaves, na 
hipótese de um tomador de financiamento vir a inadimplir, é viável 
a recolocação de suas aeronaves em outra empresa aérea, na medida 
em que esses ativos retêm valor e têm alta mobilidade. Isso pode 
mitigar as perdas esperadas em caso de um inadimplemento.

Diante dessa questão, este trabalho tenta elucidar alguns con-
ceitos fundamentais, tais como os valores futuros estimados (Fair 
Market Value, ou FMV) para uma aeronave, os valores efetivamente 
praticados no mercado de recomercialização de aeronaves (Curent 
Market Value, ou CMV), os ciclos de produto e a curva de sobrevi-
vência econômica da aeronave. Em seguida, compara o comporta-
mento dos preços praticados na atualidade do mercado (CMV) com 
os preços projetados (FMV) originalmente quando da concessão do 
financiamento para alguns modelos de aeronaves produzidas pela 
Embraer – o ERJ-145, o E-170, o E-175, o E-190 e o E-195 –, além 
de elucidar as características, os riscos e as expectativas para essas 
aeronaves nos próximos anos, em seus respectivos mercados. 
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Conceitos fundamentais

O FMV e o CMV

Assim como ocorre em outras indústrias em que há operações do 
tipo asset-backed, existem instituições especializadas em pesqui-
sar, avaliar e estimar os valores futuros de aeronaves. No caso da 
indústria aeronáutica, esse trabalho é realizado por um conjunto de 
empresas especializadas, conhecidas como appraisers.

Os appraisers fazem projeções de valor futuro das aeronaves, 
tomando por base dados de transações já ocorridas, premissas do 
mercado, além de previsões macroeconômicas para cenários otimis-
ta, pessimista e neutro. Assim, projetam e divulgam periodicamente 
não apenas o valor futuro projetado, mas também os valores mé-
dios das transações realizadas no mercado secundário de aeronaves. 
São, portanto, projeções com base em critérios objetivos, que não 
consideram especificidades ou preferências do comprador.

Neste estudo, serão comparados o FMV, valor originalmente pro-
jetado da aeronave, e o CMV, valor pelo qual as aeronaves estão 
efetivamente sendo vendidas no mercado secundário (de usadas) no 
tempo presente. Para os valores projetados (FMV), foram utiliza-
dos os dados publicados pelo The Aircraft Value Analysis Company 
(AVAC). Para os valores realizados (CMV), além do AVAC, foi con-
sultado um segundo appraiser, o Ascend, especificamente para as 
avaliações das aeronaves fabricadas pela Embraer. 

O Gráfico 1 ilustra, a título de exemplo, o valor futuro projetado 
(FMV) para seis modelos de aeronaves, dos dois maiores fabrican-
tes, todas entregues em 2009.

Observa-se, partindo-se da projeção do AVAC, que as curvas de 
dispersão de valor futuro projetado ao longo do tempo variam para 
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cada modelo de aeronave conforme sua aceitação no mercado, os 
ciclos de manutenção periódicos e as projeções de ciclos econômi-
cos. É interessante notar, nesse gráfico, que o valor futuro projetado 
(FMV) para até 12 anos à frente (2021), situa-se entre 50% e 58% do 
preço de venda inicial para todos os modelos selecionados. 

Gráfico 1 

Dispersão de valor de aeronaves (valor projetado) (em%)

Fonte: AVAC (abr. 2008 a abr. 2012).

Nota: Algumas das aeronaves mais comercializadas da Boeing, Airbus, 

Bombardier e Embraer.

Ocorre que o FMV pode passar por variações extraordinárias e os-
cilar no transcorrer da vida útil da aeronave. Isso porque tais previsões, 
realizadas pelos appraisers, não são definitivas para todo o período de 
vida útil/econômica da aeronave. No caso do AVAC, essas revisões são 
semestrais; e no do Ascend, trimestrais, com vistas a refletir as últimas 
transações do mercado e as novas tendências, pois no decorrer da vida 
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útil/econômica da aeronave muda não só a conjuntura econômica, mas 
também mudam a tecnológica e a de modelo de negócios.

O outro conceito é o de CMV, ou seja, o preço médio das transa-
ções de compra e venda efetivamente realizadas no mercado secun-
dário de aeronaves, obtido pelos appraisers por meio de pesquisa de 
mercado para um determinado período do tempo presente.

É interessante notar que, sob certas condições, pode ocorrer até 
mesmo a valorização da aeronave em relação a seu preço inicial 
de venda. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os modelos da 
Airbus (A-320-200) e da Boeing (B-737-700 e B-737-800) no perío-
do de 2005 a 2008, como pode ser observado no Gráfico 3. Esse 
fenômeno se explica porque, naquela época, a demanda estava tão 
aquecida que não havia disponibilidade de aeronaves para atendê-
-la no curto prazo.

Já a partir de 2008, todos os modelos analisados nos gráficos 
2, 3 e 4 passaram a ter uma queda acentuada no valor médio pelo 
qual estavam sendo comercializados, em virtude da crise financeira 
mundial e da elevação do custo do combustível de aviação.

Comparação do FMV versus CMV

Para os gráficos deste item, foi utilizada a seguinte convenção:

Linhas tracejadas: projeções do AVAC (FMV), feitas em 
outubro do ano anterior, para os anos de fabricação assinalados

 Linhas cheias: valores reais (CMV) de 2003 a 2012

Nos gráficos 2, 3 e 4, observa-se que, entre 2003 e 2008, os va-

lores médios de comercialização das aeronaves (CMV) estavam 

acima das curvas de retenção de valor projetadas (FMV), indican-
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do uma grande demanda para todos os modelos de aeronaves aqui 

analisados.

Gráfico 2 

Jatos regionais – FMV versus CMV (em milhões de US$)

Fonte: AVAC (out. 2002 a abr. 2012).

O Gráfico 2 mostra que, até o início da crise de 2008, os modelos 

E-Jets 170 e 190 da Embraer tiveram desvalorização muito menor 

do que a projeção (FMV), enquanto seus concorrentes diretos (CRJ 

700 e CRJ 900) apresentaram desvalorização mais próxima à ex-

pectativa inicial, com queda a partir de 2009. Note-se ainda que, em 

2011, os modelos da Embraer foram valorizados em relação ao ano 

anterior, com destaque para o modelo 190LR.

No Gráfico 3, pode-se observar o caso específico dos modelos 

Boeing 737-700 e 737-800, que, em 2006 e 2007, chegaram a ser 

recomercializados por preço superior ao do momento da entrega 

pelo fabricante da aeronave nova, tamanha a demanda do merca-

do registrada naqueles anos. Chegou-se até mesmo a formar fila de 

espera por modelos usados, assim como por novas aeronaves. Cabe 
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destacar que a curva do valor de comercialização (CMV) do modelo 

737-700 esteve acima da curva projetada (FMV) até 2010, situação 

inversa da que ocorreu em 2011, mas que, já em 2012, voltou a ficar 

acima da projeção original (FMV).

Gráfico 3 

Jatos de médio curso – FMV versus CMV (em milhões de US$)

Fonte: AVAC (out. 2002 a abr. 2012).

O Gráfico 4, por sua vez, mostra que, para o modelo Airbus 

A330-200, houve uma coerência entre o valor projetado (FMV) e 

os preços de comercialização (CMV) entre os anos de 2003 e 2008. 

Aparentemente, essa aeronave foi a que recebeu maior impacto com 

a crise financeira de 2008 quando comparada aos demais mode-

los mostrados nesta análise. Observa-se, contudo, que, em 2012, o 

A330-200 valorizou-se em relação ao ano de 2011, ao passo que o 

Boeing 777-200 teve uma queda de preço em consonância com a 

previsão inicial. 
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Gráfico 4 

Jatos de longo curso – FMV versus CMV (em milhões de US$)

Fonte: AVAC (out. 2002 a abr. 2012).

O ciclo do produto aeronáutico

Outro conceito importante, ao se analisar o valor residual de uma 
aeronave, está diretamente ligado ao que se convencionou chamar 
de ciclo do produto; ou seja, o tempo esperado pelo qual uma deter-
minada família de aeronaves se mantém comercialmente competi-
tiva no mercado.

O ciclo do produto é constituído pelas fases de concepção, pro-
jeto, construção, certificação e comercialização – no estado da arte 
então existente –, uma fase de crescimento nas vendas, seguida de 
estabilização e, por fim, de declínio (vide Figura 1). 

A sustentabilidade de um modelo de aeronave no longo prazo só 
se verifica se, antes mesmo que determinado tipo de aeronave tenha 
atingido seu ápice de vendas, as áreas de inteligência de mercado e 
engenharia da empresa já estejam envolvidas na concepção do novo 
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tipo de aeronave no estado da arte, capaz de substituir o modelo 
atual. É importante que o termo “estado da arte” seja aqui entendido 
em seu sentido mais amplo possível; isto é, a tecnologia incorporada 
à aeronave, o custo de aquisição por assento, o consumo de com-
bustível, o desempenho de decolagem, de pouso e em rota, e, até 
mesmo, os pesos vazios e máximo de decolagem certificados. 

Figura 1 

Aeronaves entregues a cada ano – jatos de trinta a sessenta 

assentos

Fonte: Embraer.

Um novo tipo de aeronave demanda, em geral, entre dois e quatro 
anos para ser projetado, construído, certificado e começar a ser en-
tregue ao mercado. Versões de aeronaves já existentes, mas que te-
nham sido aprimoradas, alongadas (com mais assentos), encurtadas 
(com menos assentos), ou que ofereçam mais alcance, demandam 
um time-to-market que raramente excede dois anos.

A análise do ciclo do produto pode apontar importantes altera-
ções entre o valor projetado e o preço de revenda das aeronaves. Tais 
alterações estão frequentemente relacionadas a rupturas tecnoló-
gicas, como acontece quando um modelo deixa de ser produzido 
ou passa a incorporar novas tecnologias que podem vir a oferecer 
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maior eficiência de consumo de combustível, maior durabilidade 
ou maior conforto aos passageiros. Hoje, observa-se um cenário 
dessa natureza, com o lançamento de modelos com novos motores 
e novas tecnologias, que proporcionarão maior eficiência e menor 
consumo de combustível. 

Essa nova geração de aeronaves já está impactando o preço dos 
atuais modelos disponíveis para revenda, embora a previsão para 
sua entrada em operação seja somente a partir de 2013: a família de 
jatos Bombardier CSeries, com previsão para 2013/2014; a família 
Airbus A320Neo, com previsão para 2015/2016; e a família Boeing 
737Max, com previsão para 2017/2018. O maior impacto é previsto 
para 2018, quando todas as novas famílias de jatos comerciais de 
médio porte estarão em plena operação.

A curva de sobrevivência econômica da aeronave 
no mercado

Como visto, o ciclo do produto aeronáutico é de fundamental im-
portância (pode-se alegar que é estratégico) para o fabricante ae-
ronáutico. Por outro lado, para o operador (empresa aérea), assim 
como para bancos e instituições financiadoras, é de vital importân-
cia a determinação do período de vida econômica (economic life) da 
aeronave que está sendo operada ou financiada.

De acordo com estudo apresentado pela Avitas [Kelly (2012)], o pe-
ríodo de vida econômica de uma aeronave é estimado em até 25 anos, 
quando cerca de 50% das aeronaves produzidas se encontrarão fora 
de operação. Esse período pode ser maior ou menor, a depender do 
tipo de aeronave e do uso médio que esta tiver, bem como em função 
de rupturas tecnológicas que podem surgir no decorrer do período.

O Gráfico 5 exibe a evolução do número percentual de aeronaves 
de médio porte (narrowbody) em serviço (em relação à frota total 
produzida), em função do número de anos em uso desde a entra-
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da em operação. Tal curva foi elaborada com base em dados que 
cobrem o período de 1968 a 2008 e compreende o número líquido 
de aeronaves de passageiros retiradas de operação, estacionadas e, 
também, as convertidas para transporte de carga ( freighter).

Gráfico 5 

Curva de sobrevivência de aeronaves de médio porte (em %)

Fontes: Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) e Avitas.

Nota: Percentual de aeronaves em operação vis-à-vis a frota entregue em função 

dos anos decorridos desde a entrada em operação (EIS).

O percentual assinalado, de 50%, representa um divisor de águas 
geralmente aceito pelo mercado, acima do qual ainda resta vida eco-
nômica da aeronave no mercado, ainda que sua fabricação em série 
já tenha se encerrado; isto é, o ciclo do produto aeronáutico já tenha 
se completado. Portanto, é a vida econômica da aeronave que indica 
sua facilidade (ou dificuldade) de recomercialização/financiamento 
no mercado.
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A evolução do valor residual de algumas aeronaves 
fabricadas pela Embraer

Os jatos da família ERJ-145 encerraram seu ciclo de produto (vide

Figura 1), mas ainda têm seu período de vida econômica em curso 
e estão sendo utilizados em várias regiões do mundo. Embora haja 
uma concentração no mercado norte-americano, outras regiões do 
planeta vêm adquirindo aeronaves usadas para operar em mercados 
emergentes ou na criação de novas rotas de curto e médio alcance. 
As curvas de FMV projetadas pelo AVAC para o período de 2012 a 
2021 estimam uma queda significativa de valor em relação ao proje-
tado inicialmente, quando do auge da produção (2000 a 2003). Isso 
indica uma acentuação na queda de valor do produto, influenciada, 
entre outros fatores, pelo custo crescente do combustível de aviação 
nos últimos anos, que induz sua substituição por turboélices.

As aeronaves da família E-Jets 170 e 190 produzidas pela Embraer 
seguem o comportamento dos principais modelos produzidos pela 
Boeing e pela Airbus, apresentando valorização em relação ao FMV 
projetado pelo AVAC nos anos de 2003 a 2009. 

Nos gráficos 6 e 7 na subseção seguinte, será analisado o com-
portamento do preço médio de venda (CMV) entre 2001 e outubro 
de 2011 em relação ao valor projetado (FMV) no ano anterior ao da 
entrega dos modelos da Embraer informados em cada gráfico. 

Modelo E-145

Modelo ERJ-145: a evolução do valor residual das aeronaves 
financiadas 

Para entender a evolução do valor residual do ERJ-145 – assim como 
dos demais membros dessa família –, é preciso compreender o ciclo 
de vida desse produto. Como se pôde observar na Figura 1, as pri-
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meiras entregas foram realizadas em 1996, e seu ciclo de produto já 
está encerrado, assim como o de seus concorrentes.

O primeiro contrato de financiamento de exportações de aero-

naves ERJ-145 apoiado pelo BNDES foi assinado em dezembro de 

1997. Já o último ERJ-145 apoiado pelo BNDES Exim foi entregue 

em julho de 2005, perfazendo um total de 460 aeronaves desse tipo 

na carteira do Banco (metade da frota mundial). Assim, o período de 

intenso apoio às vendas da Embraer por parte do BNDES Exim – que 

serviu para consolidar a empresa no mercado mundial já na fase 

pós-privatização (ocorrida em 1994) – vai de 1998 até 2005, essen-

cialmente visando ao produto ERJ-145.

O Gráfico 6 ilustra a evolução do valor de mercado esperado 

(FMV) para aeronaves do modelo ERJ-145, com base em dados do 

AVAC. O exercício inicia-se em 2000 e vem até o passado recente 

(2011), projetando esse valor até 2021. Para que se possa compreen-

der adequadamente os diferentes fatores que influenciam as longas 

séries de valores do ativo aeronave – como a contemplada nesse 

gráfico – há que se considerar as seguintes questões:

1. Em março de 2001, como se projetavam os valores futuros dos 

ERJ-145 construídos e entregues às empresas aéreas em 2000 

e 2004? Isso é contemplado no Gráfico 6 por meio das linhas 

tracejadas, para cada um desses anos, que, como visto (na Fi-

gura 1), constituem o período que vai do fim do crescimento, 

passa pela maturidade e ainda abarca o início do declínio do 

produto. No jargão técnico, essas linhas tracejadas represen-

tam os FMV da aeronave ERJ-145, conforme o ano de sua 

construção e entrega (YOB – year of build).
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2. Como se deu, de fato, o comportamento no mercado dos valores 

projetados (FMV) mencionados no item anterior? Isso é expos-

to, no Gráfico 6, por meio das linhas contínuas que, como é na-

tural, só podem refletir essa realidade do mercado até o período 

recente (2011). Assim, para as linhas contínuas, no período que 

começa em 2012, tem-se na verdade as projeções do AVAC até 

2021. Dessa forma, no jargão técnico, as linhas contínuas para 

o período 1999-2011 refletem Current Market Values (CMV) e, 

para o período 2012-2021, refletem FMV.

Portanto, uma vez que o Gráfico 6 demonstra, depois de 2008, uma 

perda de valor superior à originalmente prevista para o ERJ-145, que 

conclusões podem ser inferidas com base nessa análise? E que fatos 

estariam por trás de tais inferências? A resposta passa pelos temas 

que serão abordados a seguir.

Modelo ERJ-145: as projeções do AVAC versus a realidade dos 
valores das aeronaves

No período que vai de 2001 até 2005, pode-se afirmar que as proje-

ções do AVAC foram corretas. As eventuais pequenas divergências 

mostradas são sempre na direção do conservadorismo do AVAC, 

ou em razão de um desdobramento de curto prazo no período sub-

sequente aos eventos do 11 de setembro de 2001 e do fim da então 

denominada “bolha da internet” (2002).

A partir de 2006, o AVAC estimou também o início de quedas mais 

acentuadas nos valores do ERJ-145, porém em magnitude inferior à 

realidade dos fatos que viriam a ocorrer seis anos após as estimativas 

feitas em 2000. Mas o descolamento mais significativo e definitivo 

ocorreu no período 2008-2010, ou seja, oito a dez anos à frente, em 

muito impactado pela influência da crise financeira global.
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Por conseguinte, o fato concreto é que, em 2001, o BNDES po-

deria estimar que os ERJ-145 de sua carteira de financiamentos, 

entregues entre 1999 e 2004, teriam, dali a dez anos, valores de 

mercado unitários na faixa de US$ 8,9 a US$ 11,9 milhões, quando 

na realidade eles hoje valem de US$ 5 a US$ 8 milhões, aproxima-

damente, cada um (Gráfico 6). As razões desse descolamento entre 

projeção e realidade são delineadas a seguir.

Gráfico 6 

Evolução dos valores de mercado da aeronave ERJ-145

(em US$ milhões)

Fonte: AVAC (abr. 2011 a abr. 2012).

Modelo ERJ-145: a realidade da evolução do mercado dos jatos 
de cinquenta assentos 

Com o benefício do hindsight, ou seja, fazer-se a crítica sobre algo 
que já aconteceu e não na época em que ainda era apenas uma pos-



43A aeronave como garantia do financiamento

sibilidade (entre outras), pode-se dizer que o declínio rápido do mer-
cado para jatos regionais novos de cinquenta assentos era inevitável. 
Isso porque, nos parâmetros fundamentais que regem o sucesso de 
qualquer aeronave – sua economicidade quanto ao binômio carga 
paga (in casu, até cinquenta passageiros) versus alcance –, o turboé-

lice é superior. 

Assim, para uma mesma rota de até, por exemplo, 700 km, um 
turboélice pode levar o mesmo número de passageiros e demorar 
um pouco mais para cumprir o trajeto, mas o custo para a empresa 
aérea será substancialmente menor, por causa do menor consumo 
de combustível (e salários da tripulação, valor do arrendamento, 
seguro etc.). Contudo, se o turboélice voa as mesmas distâncias, 
levando o mesmo número de passageiros do jato regional, o apelo 
comercial do jato é superior: o jato é mais veloz, mais silencioso 
para o passageiro, voa mais alto (acima das camadas mais turbu-
lentas da atmosfera) e é visto como a materialização do estado da 
arte aeronáutica.

Dessa forma, no início da década de 1990, havia um sentimento 
generalizado de que, da mesma forma como sucedera na aviação de 
maior porte, o jato substituiria o avião a hélice na aviação regional. 
Isso de fato ocorreu, exceção feita a rotas muito curtas e menos 
densas de tráfego – nas quais o turboélice reina até hoje – e na me-
dida em que os preços do petróleo permitiram.

Já em relação a consenso de mercado, a conclusão é que os ja-
tos de cinquenta assentos – tanto os da Embraer (ERJ-145) quanto 
os da concorrente Bombardier (CRJ-200) – foram produzidos em 
quantidades muito acima das requeridas por uma demanda sólida 
e sustentável a médio ou longo prazos [Agnew (2009)]. Quando a 
realidade da mudança de patamar do preço do barril de petróleo se 
estabeleceu (vide Gráfico 7), justamente no período 2005-2006, o 
declínio do ciclo do produto “jato de cinquenta assentos” se acen-
tuou (vide Figura 1).
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Gráfico 7 

Evolução dos preços do barril de petróleo e do querosene de 

aviação na primeira década do século XXI 

Fontes: Energy Information Agency (EIA) e Embraer.

A correlação entre o encarecimento do combustível e a retirada de 

operação do jato de cinquenta assentos fica evidente no Gráfico 8. 

Não se trata de aeronaves com entregas canceladas, revendidas ou 

desativadas, mas simplesmente estacionadas (parked) no solo (em 

sítios apropriados), em geral com os financiamentos ainda sendo 

amortizados, à espera de dias melhores.

O Gráfico 8 também evidencia o grande impacto ocorrido em 

2008 sobre o futuro do jato regional de cinquenta assentos: a com-

binação extraordinária do pico histórico do preço do barril de pe-

tróleo – que quase chegou a US$ 150.00 em julho – com o defla-

grar da crise financeira e econômica atual, a partir de setembro 

de 2008. 



45A aeronave como garantia do financiamento

Gráfico 8 

Evolução do número de jatos de cinquenta assentos 

retirados temporariamente de atividades vis-à-vis o preço do 

combustível

Fonte: EIA e Embraer.

Tal conjugação de fatores gerou as seguintes consequências para 

as aeronaves a jato de cinquenta assentos:

1. O preço atingido pelo combustível serviu para acentuar ainda 

mais a vulnerabilidade desse tipo de aeronave à volatilidade do 

principal item de custo das empresas aéreas, o que evidente-

mente reduziu os espaços de mercado para ela.

2. No período subsequente aos eventos do 11 de setembro de 2001 

e do fim da “bolha da internet”, as empresas aéreas mainlines1

1 Jargão do mercado para designar, no todo ou em parte, o conjunto formado pelas 
principais empresas aéreas tradicionais (legacy carriers) dos Estados Unidos, 
e.g., Delta-Northwest, American, US Airways, United-Continental etc.
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proprietárias de empresas regionais, ou contratantes de seus 

serviços, reduziram a oferta global via repasse de oferta para 

as regionais (que têm aeronaves menores) e redução da oferta 

sob sua responsabilidade direta (aeronaves maiores). Assim, as 

linhas aéreas regionais receberam um impulso em sua opera-

ção naquela época, em especial com o uso do jato de cinquenta 

assentos. Já na crise de 2008, no entanto, a redução de oferta 

imposta foi generalizada, afetando profundamente o setor das 

empresas regionais dos Estados Unidos [Parker (2010)], sendo 

o caso Mesa emblemático dessa nova realidade.

Tais fatos constituem, portanto, os fundamentos para o desco-

lamento acentuado e definitivo das curvas contínuas daquelas tra-

cejadas do Gráfico 6, no período 2008-2010. Ou seja, os valores de 

mercado declinantes do ERJ-145, estabelecidos pelo AVAC desde 

o ano 2000, acabaram sendo, de fato, 25% a 30% inferiores aos 

projetados. Esses “eventos de ruptura” indicam que o declínio nos 

valores de mercado do ERJ-145 vai se dar, daqui para frente, a 

partir de patamares inferiores, atingidos pelas curvas contínuas 

em 2010, sendo improvável o retorno ao nível estimado em 2000 

pelo mesmo AVAC.

Modelo ERJ-145: o papel das scope clauses

Nenhuma discussão sobre a evolução da aviação regional dos Esta-

dos Unidos, principal mercado dos ERJ-145, estará completa se não 

houver menção às scope clauses. Trata-se de cláusulas específicas 

de acordos coletivos de trabalho, firmados entre as associações 

ou sindicatos de pilotos de linhas aéreas e seus empregadores. 

Tais cláusulas surgiram no período mais acentuado de “terceiri-
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zação” das rotas voadas pelas mainlines – proprietárias de em-

presas regionais ou suas contratantes – em favor das empresas 

aéreas regionais, ou seja, em meados da década de 1990. Como 

os pilotos das regionais contam com pacotes de remuneração 

sensivelmente inferiores aos das mainlines, as cláusulas em pau-

ta serviam para limitar o escopo da terceirização: a capacidade 

das aeronaves foi fixada em torno de cinquenta assentos (faixa 

de quarenta a setenta, variando de uma mainline para outra) e o 

número de unidades na frota regional (própria ou terceirizada) 

teve limitantes superiores.

Com isso, esperavam os sindicatos: (1) preservar os empregos 

das mainlines; (2) limitar a terceirização; e (3) o mais importan-

te: qualquer crescimento na oferta teria de ocorrer na mainline,

gerando-se lá os novos empregos. Porém, como o movimento de 

terceirização era inevitável, dada a economia de custos que tra-

zia para a mainline, a expansão da terceirização se concentrou 

em torno do jato (regional) de cinquenta assentos. Vem daí a crí-

tica generalizada, e hoje consagrada, de que o jato de cinquenta 

assentos foi fabricado em quantidade muito superior à necessária 

para seus eventuais “nichos naturais” de mercado (artificially 

overproduced é o bordão frequentemente utilizado).

Todavia, a partir da segunda metade da década passada, as 

scope clauses vêm sendo progressivamente relaxadas, permi-

tindo-se já aeronaves na faixa de setenta a 76 assentos em di-

versos contratos trabalhistas das mainlines, como pode ser ob-

servado no Gráfico 9. Com isso, o declínio do jato de cinquenta 

assentos teria se acentuado, ainda que de forma difícil de se 

quantificar.
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Gráfico 9 

Evolução da frota regional dos Estados Unidos e do 

relaxamento das scope clauses

Fonte: OAG.

Modelo ERJ-145: perspectivas futuras do mercado de 
aeronaves de trinta a sessenta assentos

Segundo relatórios de mercado preparados pela Embraer e apre-
sentados ao BNDES em agosto de 2011, por causa dos fatores já 
elucidados (overproduction, preço do combustível, scope clauses,
pressão sobre os preços das tarifas, mudança do perfil de frota, 
entre outros), as perspectivas de mercado para os jatos de trinta a 
sessenta assentos indicam a redução no preço de revenda desses 
tipos de aeronaves.

O número de aeronaves estacionadas (fora de operação) vem 
crescendo ano a ano (Gráfico 10) e há uma previsão de aumento 
desse volume em função do encerramento de contratos de compra 
de capacidade (CPA) entre mainlines norte-americanas e empresas 
regionais nos próximos anos, quando poderão deixar de ser usadas 
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diversas unidades, além das incertezas quanto ao futuro das aerona-
ves que estão sendo operadas pela American Eagle, subsidiária da 
AMR Group. Tais fatos indicam até riscos para as demais operações 
de jatos da família ERJ-145 financiadas pelo BNDES.

Gráfico 10 

Aeronaves fora de operação

Fontes: Airlines Reports e Embraer.

Ainda segundo estudos da Embraer, até 2015, por volta de 284 
jatos de trinta a sessenta assentos poderão ser retirados da operação 
regular (conforme Gráfico 11), em razão do vencimento dos contra-
tos CPA entre mainline carriers e empresas aéreas regionais (núme-
ro este estimado antes do pedido de recuperação judicial da AMR, 
em novembro de 2011). Com a compra da ExpressJet, a Skywest 
renegociou contratos com United e Continental para 2020, que po-
dem ser antecipados caso haja a introdução de jatos de 61 a noventa 
assentos nas operações das mainlines.
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Gráfico 11 

Aeronaves a serem retiradas de operação por encerramento 

de contratos

Fontes: Airlines Reports e Embraer.

Na projeção realizada pela Embraer, divulgada no Embraer 

Market Outlook 2011-2020 (de 2011), estimava-se que, até 2015, 

aproximadamente 340 jatos de trinta a sessenta assentos pode-

riam ser removidos dos mercados maduros (Estados Unidos e 

União Europeia), reduzindo-se a frota em operação para 75% 

do quantitativo atual, decrescendo essa frota para 67% até 2020 

(Gráfico 12).

Mesmo com o deslocamento de aeronaves para mercados emer-
gentes e outros mercados pouco explorados, em especial África, 
Leste Europeu e Eurásia (países que faziam parte da antiga União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS), observam-se pou-
cas perspectivas de realocação do volume de aeronaves que serão 
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retiradas dos mercados maduros, o que representa uma pressão a 
mais para a desvalorização desses ativos.

Gráfico 12 

Perspectiva de evolução da frota de jatos de trinta a sessenta 

assentos
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Fonte: Embraer Market Outlook 2011-2020.

Segundo estudo do Ascend divulgado no Aviation Insight, V1 

Market Comentary, relativo ao primeiro trimestre de 2012, os prin-
cipais pontos em relação aos modelos da família ERJ-145 podem ser 
resumidos em:

Pontos positivos:

- Há aproximadamente seiscentas aeronaves em serviço, em 
mais de vinte operadores.

- Esses modelos ainda são importantes elementos para a forma-
ção das redes de operação das mainlines norte-americanas, 
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efetuando a ligação entre cidades pequenas com baixo tráfego 

aos centros de distribuição (hubs) para grandes centros.

- Novos mercados estão emergindo (México, América Central, 

Ásia e África) e necessitarão de aeronaves desse porte para seu 

pleno desenvolvimento.

- O valor de mercado e as mensalidades de leasing estão se 

estabilizando.

Pontos negativos:

- Há vulnerabilidade em função do pedido de recuperação judi-

cial da AMR, com incertezas quanto ao número de aeronaves 

que serão dispensadas ou quando o serão.

- Existem muitas versões, com diferentes configurações e capa-

cidade de transporte e alcance.

- Existem mais aeronaves de trinta a sessenta assentos do que o 

mercado comporta atualmente.

- Há alta concentração de aeronaves no mercado norte-americano.

- As aeronaves foram concebidas segundo especificações do 

Federal Aviation Administration (FAA), o que dificulta a reco-

mercialização em novos mercados.

- O mercado de jatos regionais está mais focado atualmente nas 

aeronaves de setenta a cem assentos ou em turboélices de se-

tenta assentos.

- As mensalidades de leasing praticadas no mercado norte-

-americano limitam a recomercialização de jatos dessa 

categoria.

Ainda segundo o Ascend, existem hoje cerca de sessenta jatos 

da família ERJ-145 estacionados, fora de operação (Gráfico 13). Tal 

quantidade corresponde a algo próximo a 9% da frota ativa atual-
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mente, estimada em 596 aeronaves no fim de 2011 (Gráfico 14). Esse 

total representa 67% dos 890 jatos da família ERJ-145 entregues 

pela Embraer e é inferior a 10% do número máximo desses jatos 

em operação, alcançado em 2007/2008. E o que é mais importante: 

ainda está acima da marca de 50% estimada como delimitador da 

curva de sobrevivência da aeronave, comentada no item “Modelo 

ERJ-145: as projeções do AVAC versus a realidade dos valores das 

aeronaves”. 

Esses valores evidenciam a existência de demanda pela operação 

do ERJ-145 no mercado mundial, apesar de sua produção em série 

já estar encerrada. Considera-se, assim, que o mercado secundário 

para essa aeronave continua existindo, embora naturalmente sujeito 

às condições do ciclo econômico e do desenvolvimento dos chama-

dos mercados emergentes. 

Gráfico 13 

Evolução do número de jatos ERJ-145 estacionados em relação 

à frota total em operação

Fonte: Ascend (1º trimestre de 2012).
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Gráfico 14 

Evolução do volume de jatos ERJ-145 em operação versus

pedidos em produção

Fonte: Ascend (1º trimestre de 2012).

Modelos E-170 e E-175: a evolução do valor residual das 
aeronaves

O modelo E-Jet 170 começou a ser entregue em 2003. Segundo as 
projeções do AVAC para esse modelo, o preço médio inicial pratica-
do ficou abaixo da projeção inicial (FMV – linhas pontilhadas nos 
gráficos 15 e 16), porém já em 2004 o preço médio de comerciali-
zação (CMV – linhas cheias no Gráfico 15) praticado pelo merca-
do estava acima da projeção inicial. Já o modelo entregue em 2006 
partiu do valor projetado no ano anterior e permaneceu acima dessa 
projeção até 2011. Levando em conta a aceitação do modelo, na pro-
jeção de valor futuro para o período de 2012 a 2022, prevê-se que 
este continuará acima do inicialmente projetado. Para as aeronaves 
entregues em 2011, a projeção efetuada em outubro de 2010 está ade-
rente ao valor praticado em 2011 e, como era de se esperar, tende a 
permanecer próxima a ele na avaliação efetuada em outubro de 2011.



55A aeronave como garantia do financiamento

Gráfico 15 

Evolução dos valores de mercado da aeronave ERJ-170LR 

segundo o ano de entrega (em milhões de US$)

Fonte: AVAC (abr. 2001 a abr. 2012).

Conforme o Gráfico 16, as aeronaves do modelo E-Jet 175LR 

exibiram comportamento semelhante ao do modelo 170LR. As 

aeronaves entregues em 2004 tiveram valor de mercado próximo 

ao inicialmente projetado e obtiveram uma redução no preço de 

revenda até 2011 menor do que a esperada. Para essas aeronaves, 

em outubro de 2011, a projeção de valor de mercado volta a ser 

coerente com o previsto a princípio, porém com “perdas” a partir 

de 2014. 

Já para o modelo 2008, assim como ocorreu com o modelo 2006 

do E-Jet 170LR, o preço de mercado praticado até 2011 e o projetado 

para o período de 2012 a 2023 tende a permanecer acima do inicial-

mente projetado. O modelo 2011 teve uma projeção em abril de 2012 

aderente à projeção de 2010.



56 Revista do BNDES 39, junho 2013

Gráfico 16 

Evolução dos valores de mercado da aeronave ERJ-175LR 

(em milhões de US$)

Fonte: AVAC (abr. 2001 a abr. 2012).

Ambos os modelos, 170LR e 175LR, desvalorizaram-se entre 
2008 e 2009 (gráficos 15 e 16). Eles foram afetados pelas condições 
de mercado decorrentes da crise financeira e suas consequências, 
que ainda permanecem até hoje, com os desdobramentos da atual 
crise fiscal europeia. Entretanto, em 2012, obtiveram valorização 
sobre o valor médio de comercialização de 2011 e projeções mais 
otimistas que as verificadas em 2010. 

Segundo relatório do Ascend (Aviation Insight, V1 Market 

Comentary, relativo ao primeiro trimestre de 2012), os principais 
pontos em relação aos modelos 170 e 175 da família E-Jets podem 
ser resumidos em:

Pontos positivos:

- Alta comunalidade com as demais aeronaves da família E-Jets: 
os modelos 190 e 195 com maior capacidade de passageiros;
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- combinação de melhor relação entre as condições de operação 
e econômicas, com mais conforto que o oferecido pelos con-
correntes diretos, os jatos Bombardier CRJ 700 e 900;

- melhores características quanto aos impactos gerados no meio 
ambiente em relação aos concorrentes;

- existência de cerca de 315 aeronaves em serviço e 54 pedidos 
firmes de compras;

- relativa estabilidade de valor residual e mensalidades de leasing

praticadas;

- mercado de leasing em desenvolvimento, com moderada 
utilização.

Pontos negativos:

- A remotorização do E-175 está prevista para 2018, mas a 
Embraer não lançou a remotorização do modelo E-170 entre 
suas prioridades;

- não estão ocorrendo novos pedidos para o modelo E-170 com 
consistência;

- o E-170 pratica maiores custos por assento-quilômetro que os 
demais membros da família;

- embora disponha de uma boa base de operadores, a frota está 
mais concentrada na América do Norte, com mais de 50% das 
aeronaves desses dois modelos em operação no mundo;

- enfrenta a concorrência das aeronaves turboélice de mesma ca-
pacidade (setenta a oitenta assentos) em função dos custos do 
combustível em alta;

- configurações de cabine diferentes podem diluir o mercado, 
contudo, algumas dessas configurações foram para atender 
especificamente às scope clauses americanas, que vêm sendo 
flexibilizadas já há algum tempo;

- novos concorrentes estarão entrando no mercado nos próximos 
anos, o que pode resultar em redução de mercado.
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Os modelos 170 e 175 ainda são vistos no mercado como pos-
síveis substitutos para os jatos regionais de cinquenta lugares, es-
pecialmente no mercado norte-americano, no qual se vislumbra a 
substituição dessa classe em um horizonte de curto a médio prazo. 
O número de pedidos de E-Jets 170 está decrescendo, tendo a 
Embraer apenas seis pedidos firmes em carteira no fim de 2011, o 
que aumenta as incertezas quanto a esse modelo. Para o E-Jet 175, 
ainda há um volume considerável (quase duzentos) de pedidos em 
carteira e 290 opções de compra, que podem vir a se tornar pedidos 
firmes no futuro próximo. O volume de jatos dessa família esta-
cionados ou fora de operação não chega a 2,5% do total da frota, 
indicando um uso consistente desses modelos.

O ritmo de crescimento do número de aeronaves dos modelos 170 
e 175 em operação começou a reduzir (Gráfico 17), indicando que os 
produtos estão se aproximando de sua fase de estabilização do ciclo 
de vida, em especial no que se refere ao modelo E-Jet 170, embora 
ainda se vislumbre um potencial de mercado para o modelo E-Jet 
175, sobretudo depois do recente pedido de 47 novas aeronaves pela 
Republic Airways, para serem operadas para a American Eagle.

Gráfico 17 

Evolução do número de E-Jets 170 e 175 em operação versus

pedidos em produção

Fonte: Ascend (1º trimestre de 2012).
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Modelos E-190 e E-195: a evolução do valor residual das 
aeronaves 

O modelo E-Jet 190 da Embraer começou a ser entregue em 2005, 
tendo por companhia aérea lançadora a norte-americana Jet Blue. Se-
gundo as projeções do AVAC para esse modelo (Gráfico 18), o preço 
médio inicial praticado ficou abaixo da projeção inicial (linhas pon-
tilhadas nos gráficos), entretanto já em 2006 o CMV (representado 
pelas linhas cheias) praticado pelo mercado estava acima dessa pro-
jeção. As projeções de outubro de 2011 para as aeronaves desse ano 
preveem um CMV acima da projeção inicial até meados de 2016. 

Já o modelo entregue em 2009 partiu de um valor abaixo do projeta-
do no ano anterior e permaneceu abaixo dessa projeção até 2011, com 
expectativa de manutenção dessa tendência. Essa desvalorização está 
associada, em grande parte, à demanda aquecida nos anos de 2006 e 
2007, que inflacionou os valores dos novos contratos efetuados – e as 
projeções de FMV daí decorrentes – para as entregas previstas a partir 
de 2008-2009. Em função da crise econômica e da drástica redução na 
demanda por novas aeronaves, os fabricantes foram obrigados a ajus-
tar o preço de suas aeronaves para conseguir evitar o cancelamento de 
muitos dos pedidos existentes. Mesmo com essa redução, a projeção 
de valores futuros mantém uma paridade com os valores inicialmente 
projetados, embora em um patamar abaixo da expectativa inicial.

Para as aeronaves entregues em 2011, a projeção efetuada em ou-
tubro de 2010 está aderente aos valores praticados em 2011, ainda 
que levemente acima, como pode ser observado no Gráfico 18, com 
tendência a permanecer próxima à projeção inicial na avaliação efe-
tuada em abril de 2012.

O modelo E-195 é um derivado do E-190 para atender a pedidos 
de clientes que queriam uma aeronave com capacidade um pouco 
maior de transporte de passageiros. Dessa necessidade surgiu o 
“alongamento” do E-190, com a incorporação de mais 16 assentos 
em relação à configuração máxima do E-190.
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Gráfico 18 

Evolução dos valores de mercado da aeronave ERJ-190LR 

(em milhões de US$)

Fonte: AVAC (abr. 2001 a abr. 2012).

Como esperado, os modelos 190 e 195 desvalorizaram-se entre 
2008 e 2009, afetados pelas condições de mercado decorrentes da cri-
se financeira e suas consequências, já citadas, não ficando abaixo da 
previsão inicial, à exceção do modelo entregue em 2009, que recebeu 
os efeitos da crise diretamente no momento da entrega, mas que vem 
recuperando o valor e em 2013 já fica acima da projeção de 2010.

Segundo Ascend (2012), os principais pontos em relação aos mo-

delos 190 e 195 da família E-Jet podem ser resumidos em:

Pontos positivos:

- Alta comunalidade com as demais aeronaves da família E-Jet, 
ou seja, com os modelos E-170 e E-175, mas com maior capa-
cidade de passageiros;

- alta liquidez entre os jatos regionais, com crescentes pedidos 
de empresas de leasing;
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- boas condições econômicas de operação, com melhores custos 
unitários (CASM)2 que os jatos regionais de menor porte, subs-
tituindo em parte a antiga geração de jatos regionais e Boeing 
737-200 Classic;

- mais de quinhentas aeronaves em operação e um backlog (nú-
mero de pedidos a serem entregues) substancial, especialmente 
do modelo 190;

- relativa estabilidade de valor e mensalidades de leasing

praticadas;

- forte crescimento entre as empresas de leasing, responsáveis 
pela maior parte dos novos pedidos da carteira da Embraer, 
com o crescimento do mercado de aeronaves de noventa a 120 
assentos para os jatos regionais;

- boa aceitação do modelo 195 entre as empresas low-costs, com 
destaque para o mercado brasileiro;

- existência de uma versão executiva, o Lineage 1000;

- grande diversificação de operadores (mais de sessenta empre-
sas aéreas) em diversificados mercados (opera em mais de qua-
renta países, nos cinco continentes);

- remotorização prevista para o horizonte de 2018.

Pontos negativos:

- Embora a remotorização esteja prevista para 2018, não se sabe 
exatamente quais serão os ganhos decorrentes ou os custos en-
volvidos, e quais os efeitos sobre os modelos atuais;

- estão entrando novos concorrentes diretos no mercado, entre 
eles o CSeries e o Mitsubishi MRJ90, previstos para 2013/2014, 
e o russo Superjet, já em produção;

2 Cost per available seat miles.



62 Revista do BNDES 39, junho 2013

- a carteira de pedidos de E-195 não vem obtendo crescimento 
consistente;

- o alcance em milhas náuticas é inferior ao dos novos concor-
rentes que estão chegando ao mercado.

As operações de aeronaves dos modelos E-Jet 190 e 195 estão em 

franca ascensão (Gráfico 19), indicando que o produto ainda está em 

sua fase inicial do ciclo de vida, com a entrada de novos pedidos a 

cada ano, embora o total de novos pedidos não esteja muito acima do 

total de entregas realizadas no ano. O volume de jatos dessa família 

estacionados ou fora de operação não chega a 1,5% do total da frota 

de 477 aeronaves entregues desde 2005, apontando para um uso con-

sistente desses modelos e boas perspectivas para um futuro próximo.

Gráfico 19 

Evolução do número de E-Jets 190 e 195 em operação versus

pedidos em produção

Fonte: Ascend (1º trimestre de 2012).

Da família de jatos E-Jet 170/190, já foram entregues 802 ae-
ronaves em oito anos, existindo um backlog, no fim de 2011, de 
249 aeronaves, concentrado principalmente nos modelos 175 e 190 
(vide Tabela 1). Até 2011, menos de 2% dessa frota encontrava-se 
fora de operação.
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Tabela 1 

Backlog da Embraer

Backlog aviação 

comercial

Ordens 

firmes

Opções Total Entregas Backlog

firme

Família ERJ-145 890 0 890 890 0

Embraer 170 188 22 210 182 6

Embraer 175 189 290 479 143 46

Embraer 190 551 355 906 389 462

Embraer 195 123 28 151 88 35

Família E-Jets 1.051 695 1.746 802 249

Total 1.941 695 2.636 1.692 249

Fonte: Embraer (dez. 2011).

Considerações finais

O valor residual de uma aeronave, conforme mostrado no texto, é 
sempre uma incógnita de difícil previsão. Embora muitos estudos te-
nham comprovado que se trata de um ativo com alto grau de retenção 
de valor, este está diretamente condicionado aos ciclos econômicos e 
tecnológicos, cujos efeitos nem sempre são de fácil mensuração.

Os jatos da família Embraer 170/190, lançados na primeira déca-
da do século XXI contam com uma grande aceitação no mercado, 
sobretudo os modelos 175 e 190. Cabe destacar que, mesmo no pe-
ríodo da crise de 2008, esses modelos, juntamente com o Boeing 
737-700, foram os únicos que mantiveram preços acima da curva 
de valor projetada e apresentaram valorização em relação ao ano 
anterior, o que revela um elevado grau de retenção de valor dessas 
aeronaves, acima das projeções efetuadas pelo AVAC.
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A retenção de valor residual por aeronave, como observado ao lon-

go do texto, comprova-se como uma base conceitual válida. Como em 

toda teoria, há exceções pontuais, como o caso dos jatos regionais de 

trinta a sessenta assentos. Estes foram modelos criados para atender 

a um mercado específico, em condições regulatórias específicas, que, 

com o passar do tempo, foram perdendo consistência diante da evo-

lução da economia mundial, fatos não previsíveis em sua totalidade.

Como também comentado neste artigo, os fatores mais decisivos 

para a perda do valor residual das aeronaves da família ERJ-145 

guardam relação com sua produção, que excedeu à demanda susten-

tável para jatos de até cinquenta assentos. Além disso, a alta do pre-

ço do barril do petróleo tornou sua utilização para rotas regionais 

mais curtas menos atraente para as empresas aéreas. 

As mudanças recentes no perfil dos mercados de aviação comer-

cial regional foram fatores de difícil previsão, sendo desencadea-

das principalmente por questões de custos e pela necessidade de 

adequação da frota à nova realidade. Fatores secundários, como as 

scope clauses, também parecem ter afetado essa evolução.

No entanto, deve-se ter em mente que as operações de financia-

mento à exportação de jatos da família ERJ-145 contratadas por di-

versos entes financiadores contaram com uma garantia adicional da 

Embraer (FLDG)3 [Fonseca (2012)], a fim de compensar os riscos 

de perda do valor residual das aeronaves, variando entre 23% e 34% 

do saldo devedor. As perspectivas futuras para esse mercado não 

são favoráveis e representam um risco em elevação. A manutenção 

de aeronaves estacionadas só aumenta as potenciais perdas para os 

financiadores e em nada contribui para a melhoria do mercado, haja 

vista as projeções futuras da própria Embraer. 

3 First Loss Default Guarantee, no termo em inglês.
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O ciclo do produto ERJ-145 já se encontra encerrado, porém per-

manece com uma frota ativa maior que 50% das aeronaves entre-

gues (mais de oitocentas), o que gera a expectativa de recolocação 

em nichos específicos e/ou novos mercados.

Já os jatos da família E-Jet 170/190 estão próximos ao auge do ci-

clo do produto, considerados no estado da arte, porém devem sofrer 

perdas de mercado em função de novos concorrentes para o futu-

ro próximo. Em resposta, a Embraer está estudando novas versões 

avançadas e com motores de uma nova geração, mais econômicos, 

com provável lançamento nos próximos anos (estima-se que entra-

rão em operação a partir de 2017-2018). 

Essa nova versão da família E-Jet traz uma nova perspectiva 

de mercado para a Embraer, com a permanência do produto por 

mais um novo ciclo. Contudo, fica a preocupação em como isso 

afetará o valor residual das aeronaves que estão sendo atualmente 

entregues. 

A experiência histórica acumulada indica uma perda de valor re-

sidual mais rápida nas aeronaves entregues nos dois ou três últimos 

anos que precedem a entrada em operação de versões mais avançadas 

dessas mesmas aeronaves. Este é o cenário de desafio para os finan-

ciamentos de aeronaves comerciais da Embraer a partir de agora.

Diante do quadro exposto, fica ainda mais pertinente o acompa-

nhamento perene do mercado e do valor de recomercialização de 

jatos regionais pelos agentes financiadores, bem como o backlog

das empresas montadoras de jatos regionais, pois isso pode vir a 

indicar as tendências do mercado e o estágio do ciclo do produto. A 

busca por mecanismos ágeis de retomada e realocação de aeronaves 

deve ser considerada no momento da concessão de financiamentos 

a empresas aéreas.
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Restrições financeiras nas empresas 
brasileiras de capital aberto: 
a relevância da estrutura de capital 
para o investimento

Rodrigo Ferreira Madeira*

Resumo

Este artigo tem como objetivo testar se as firmas brasileiras de capi-
tal aberto enfrentaram restrições financeiras no período 2003-2008. 
Para tal, é feita uma resenha da literatura sobre a relevância da es-
trutura de capital da empresa na decisão de investimento e destaca-
da a literatura que insere a informação assimétrica no mercado de 
crédito, chegando ao artigo de Fazzari, Hubbard e Petersen (1988) 
sobre as restrições financeiras. Segundo esses autores, o diferencial 
entre os recursos externos e os internos causados pela assimetria 
de informação entre emprestadores e tomadores ocasionaria uma 
restrição financeira que tornaria variáveis de liquidez da empresa, 
como o fluxo de caixa, relevantes para as decisões de investimento. 
Para testar essa hipótese, um modelo de dados de painel é desenvol-
vido com base em balanços patrimoniais das empresas brasileiras 
de mercado aberto.

Economista do BNDES e mestre em Economia pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). Este artigo é de exclusiva responsabilidade do autor, não 
refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.
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Abstract

This article is aimed at testing whether Brazilian publicly-listed 
companies faced financial restrictions from 2003 to 2008. To do 
this, a review of the relevant literature is carried out concerning 
the relevance of company capital structure when making investment 
decisions, as well as the literature that inserts asymmetric 
information into the credit market is highlighted, which leads 
to Fazzari, Hubbard and Petersen’s article (1988) on financial 
restrictions. According to these authors, the difference between the 
external and internal resources caused by information asymmetry 
between lenders and borrowers would cause a financial restriction, 
which, in turn, would make company liquidity a variable, such as 
cash flow, which is relevant in making investment decisions. To 
test this hypothesis, a panel data model is developed based on the 
balance sheets of Brazilian publicly-listed companies.
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Introdução

O objetivo deste trabalho é verificar se as firmas brasileiras enfren-
taram problemas de restrição financeira, no período compreendido 
entre 2003 e 2008, ao financiar seus investimentos. 

Em 1957, Meyer e Kuh, em The investment decision: an empirical 

study, atentaram para a grande relevância das variáveis relacionadas à 
liquidez da firma na determinação do investimento. Trabalho poste-
rior de Modigliani e Miller (1958) defendeu a irrelevância da estrutura 
de capital para as decisões de investimento das firmas. No entanto, o 
artigo recebeu diversas críticas, principalmente em trabalhos que in-
seriram a assimetria informacional no mercado de crédito, com desta-
que para Fazzari, Hubbard e Petersen (1988), doravante FHP, que será 
o arcabouço teórico deste estudo.

Segundo esses autores, o diferencial entre os recursos externos 
e os recursos internos causados pela assimetria de informação en-
tre emprestadores e tomadores ocasionaria uma restrição financeira 
que tornaria variáveis de liquidez da empresa, como o fluxo de cai-
xa, relevantes para as decisões de investimento.

Os diversos trabalhos que estudaram a estrutura de capital das 
empresas brasileiras apontam para uma ampla utilização de recur-
sos internos da firma para financiar o investimento. Para verificar 
se tais recursos foram relevantes para o investimento das empre-
sas nacionais no período 2003-2008, no qual o investimento vinha 
em trajetória expansiva, será desenvolvido um modelo em dados 
de painel baseado na formulação de FHP (1988), na qual a existên-
cia de um coeficiente significativo e positivo para o fluxo de caixa 
explicita a existência de restrição de financeira. A segregação das 
firmas para avaliar o impacto da restrição financeira em diferen-
tes grupos será baseada em critério quantitativo, também como em 
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FHP (1988). Diferentemente de outros estudos contidos na literatu-

ra sobre o Brasil que lançam mão de variações dessa abordagem, 

este trabalho utiliza uma medida do custo de oportunidade do in-

vestimento (a taxa de juros real), além das variáveis comumente 

usadas (vendas, para capturar o efeito acelerador, afora o próprio 

fluxo de caixa). 

Ademais, uma diferença importante com relação ao próprio mo-

delo de FHP (1988) e ao de Hamburger (2003) é que este artigo não 

utilizou como variável explicativa nenhuma proxy do q de Tobin 

para controlar as oportunidades de investimento. A razão é que no 

período analisado houve uma valorização excessiva (que pode ter 

sido resultado de um movimento especulativo) das firmas brasi-

leiras negociadas na bolsa de valores, distorcendo a proxy do q de 

Tobin, que seria calculada usando o valor de mercado da empresa.

A metodologia empregada será a estimação por dados de painel, 

utilizada pela maioria dos trabalhos que estudam as restrições fi-

nanceiras. O modelo deste estudo tem grandes semelhanças com o 

de Fazzari (1993) e o de Terra (2003).

A seção seguinte à Introdução deste trabalho expõe as principais 

teorias presentes na literatura que abordam a questão da relevância 

ou não da estrutura de capital no financiamento do investimento, 

com destaque àquelas que inserem a assimetria informacional no 

escopo teórico. Em seguida são apresentados os trabalhos que abor-

dam a teoria das restrições financeiras na determinação do investi-

mento das firmas, com destaque ao artigo seminal de FHP (1988), e 

algumas críticas e trabalhos subsequentes. 

Na terceira seção, realizam-se uma análise histórica da trajetória 

da estrutura de capital das empresas nacionais e um resumo dos 

principais trabalhos que estudaram as restrições financeiras nas 

empresas brasileiras. 
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Em seção subsequente, desenvolve-se um modelo de dados de 
painel para testar cinco hipóteses sobre as empresas brasileiras de 
mercado aberto no período 2003-2008: (1) as empresas enfrentaram 
restrições financeiras; (2) o efeito demanda é importante determi-
nante do investimento; (3) o investimento é sensível à taxa de juros; 
(4) as pequenas empresas enfrentaram maior restrição financeira; e 
(5) as empresas menores são mais sensíveis a variações na taxa de 
juros. O modelo se vale de dados de balanços patrimoniais. 

Por fim, são descritas as conclusões do trabalho.

A relevância da estrutura de capital, as restrições 
financeiras e a decisão de investimento

Resenha teórica

A relevância das variáveis financeiras na determinação do inves-
timento foi introduzida por Meyer e Kuh (1957).1 Eles evidencia-
ram diversos aspectos relacionados – direta ou indiretamente; com 
maior ou menor intensidade – com a restrição financeira da firma 
(restrição de liquidez) e que geravam impactos nas decisões de in-
vestimento delas, testados e comprovados empiricamente. Nas pala-
vras de Meyer e Kuh (1957, p. 17-18):

By far the most outstanding aspect of the direct inquiries is their 

virtual unanimity in finding that internal liquidity considerations 

and a strong preference for internal financing are prime factors 

in determining the volume of investment. These attitudes can be 

explained in terms of three main causes: (1) disadvantages that arise 

when a firm extends its external debt position; (2) historical events 

1 Os autores reconhecem que Kalecki foi um dos pioneiros na análise da impor-
tância do autofinanciamento para a decisão de investimento da firma. 
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and institutional adjustments which have made outside fund difficult 

and expensive to obtain; and (3) the hierarchical structure and 

motivations of corporate management which make outside financing 

asymmetrically risk for the established or in-group.

O modelo desses autores para avaliar os determinantes do inves-
timento incorporou variáveis do modelo neoclássico, da teoria do 
acelerador e variáveis consideradas relevantes para explicar as res-
trições de liquidez das firmas, as quais capítulos do livro de 1957, 
posteriores ao que apresenta o modelo, avaliaram individualmente.

Para chegar aos resultados empíricos, os autores utilizaram: um 
modelo de cross-section; e um modelo de séries temporais. Cada mo-
delo tinha duas equações, nas quais a diferença entre estas se resu-
mia à substituição da variável venda pela variável lucro líquido. As 
equações estimadas foram as seguintes:
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: variação das vendas; 

U: utilização da capacidade instalada necessária para o nível de 
vendas no período t;

AL: “estoque de liquidez rápida”, ou seja, ativo circulante menos 
os estoques e o passivo circulante; 

K: estoque de capital fixo; 

i: taxa de juros; 

A: índice do preço de ações de cada indústria; 

W: relação capital-trabalho em cada indústria; e

t
: termo de erro.

Os autores concluíram que cada fator determina o investimen-
to de diferentes maneiras, dependendo da indústria, da situação 
econômica ou do tamanho da empresa.2 Os gastos com deprecia-
ção, por exemplo, parecem ter uma relação com os investimentos 
significante em períodos de estabilidade ou desaceleração e uma 
relação estatisticamente insignificante no período de aceleração 
da economia. Isso ocorre porque o menor gasto com depreciação 
em período de desaceleração ou estabilidade fortaleceria os fun-
dos internos da empresa e poderia ajudar a recuperar os níveis 
de investimentos.

As variáveis relacionadas à situação financeira/liquidez (lucros, 
“estoque de liquidez rápida” e gastos com depreciação) e à teo-
ria do acelerador (vendas, crescimento das vendas e utilização da 
capacidade) mostraram que em períodos de demanda e liquidez 
crescente, a teoria do acelerador tem maior relação com o nível 
de investimento. Já nos períodos de desaceleração econômica ou 

2 Com base em uma amostra de diversas firmas americanas, de setores variados, 
no período de 1946 até 1950.
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estabilidade, as variáveis relacionadas à liquidez são mais relevan-
tes na determinação do investimento. No longo prazo, entretanto, 
as variáveis de liquidez desempenham um papel menos determi-
nante nos níveis de investimento, enquanto os aspectos da teoria 
do acelerador e a relação capital-produto (que reflete mudanças 
tecnológicas) têm maior relevância. Meyer e Kuh (1957, p. 135) 
também atentam para a relação estreita entre a liquidez e a teoria 
do acelerador:

Of all the basic assumptions, plentiful liquidity seemed most essential 

to the effectiveness of the accelerator and once liquidity became 

somewhat pinched, the availability of funds became a crucially 

important determinant of investment outlay in and of itself.

Os autores destacam as diferenças entre as pequenas e as gran-
des empresas com relação aos determinantes dos investimentos. 
As firmas menores seriam mais dependentes dos fundos internos 
para financiar os investimentos, ou seja, são mais expostas a pro-
blemas de restrição de liquidez. Setores da indústria nos quais é 
necessária a captação de recursos externos observam uma pior 
performance das empresas menores, já que as empresas maiores 
conseguem acesso mais fácil e barato ao endividamento externo. 
E, ainda, as firmas maiores parecem ser mais influenciadas que as 
pequenas em sua decisão de investimento no que tange às variá-
veis do modelo acelerador.

Na análise das influências da taxa de juros e do preço das 
ações, eles concluíram que a primeira variável tem influência 
estatisticamente baixa no investimento, indo de encontro à teoria 
neoclássica do investimento, e que a segunda apresenta uma 
influência relevante no nível de investimento, corroborando a 
visão de Keynes (1936) e Tobin (1969) sobre a estreita relação 
entre o mercado de ações e o investimento. Esse impacto positivo 
poderia ser interpretado de duas formas:
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[...] the first holding that stock prices and investment are influenced 

in common by similar economic phenomena, while the second 

interpretation stresses the causal relation between stock market 

actions and investment expectations [Meyer e Kuh (1957, p. 189)].

Como a maior parte das teorias provou ser ineficaz ou incompleta 
para explicar o investimento, e que, muitas vezes, parte de pressu-
postos irrealistas, Meyer e Kuh (1957) incorporaram a existência de 
mercados oligopolistas, de grandes firmas diferentes entre si e de 
mercado de capitais e crédito imperfeitos:

Under such circumstances, the investment outlay on fixed and 

working capital seems, in the short run, most plausibly treated as 

a residual defined to be the difference between the total net flow 

of funds realized from current operations less established or 

conventional dividend payments (p. 205).

Essas conclusões deram origem ao que os autores chamaram de 
teoria dos fundos residuais, na qual o fluxo de recursos internos era 
determinante para o investimento no curto prazo.

Essa abordagem foi um pouco esquecida depois do artigo de 
Modigliani e Miller (1958) sobre a irrelevância da estrutura de ca-
pital, que foi base para o modelo neoclássico de Jorgenson (1963). 
A inexistência de assimetria informacional no mercado de crédito 
foi durante algum tempo seguida por diversos autores. O trabalho 
de Modigliani e Miller (1958) comprovou empiricamente a irrele-
vância da estrutura de capital da empresa, ou seja, o financiamento 
interno e externo seriam substitutos perfeitos entre si, indo de en-
contro à teoria tradicional, que relacionava o grau de endividamento 
da empresa com o custo de capital.

Os autores partem de três proposições. A primeira sustenta que 

empresas alavancadas e empresas não alavancadas têm o mesmo 

valor de mercado. Isso porque haveria uma tendência ao equilíbrio 
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em razão de um mecanismo de ajuste, no qual a empresa com 

maior valor poderia vender seus títulos ou ações no mercado para 

comprar títulos da empresa subvalorizada, e a oferta e demanda 

por títulos terminaria por igualar os valores das empresas. O 

determinante do valor da empresa seria a capitalização de seu 

retorno esperado pelo custo de capital. E, ainda, “the average 

cost of capital to any firm is completely independent of its capital 

structure and is equal to the capitalization rate of a pure equity 

stream of its class” (p. 268-269).

Por isso, não há nenhum prêmio de risco para a empresa não ou 

menos alavancada, que incorre no mesmo custo de capital que a 

empresa mais alavancada.

A segunda proposição sustenta que o custo do capital próprio tem 

uma relação linear com o custo do endividamento. Essa relação é 

fundamental para manter o custo ponderado do capital constante, e, 

portanto, independente da estrutura do capital da empresa. 

A última proposição é de grande relevância para a teoria do 

investimento:

If a firm in class k is acting in the best interest of the stockholders at 

the time of the decision, it will exploit an investment opportunity if 

k
 and will be completely unaffected by the type 

of security used to finance the investment. Equivalently, we may say 

that regardless of the financing used, the marginal cost of capital 

to a firm is equal to the average cost of capital, which is in turn 

equal to the capitalization rate for an unlevered stream in the class 

to which the firm belongs (p. 288).
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Isso significa que, em uma mesma classe de firmas,3 as empresas 
4

k
, e este independe da 

forma como o investimento é financiado, seja por títulos (endivida-

mento), lucros retidos ou mercado de ações.5

Conclui-se que a política de investimento é independente da política 

de financiamento das empresas, sendo a política de investimento a res-

ponsável pelo valor de mercado da empresa: The market value of any 

firm is independent of its capital structure and is given by capitalizing 

 (p. 268).

O artigo original recebeu diversas críticas, sobretudo relaciona-

das à equivalência do valor das empresas mesmo existindo impostos 

corporativos e aos pressupostos irrealistas adotados pelos autores, 

entre eles a simetria informacional e a inexistência de custos de 

transação no mercado de capitais. 

Posteriormente, diversos trabalhos refutando os pressupostos ir-

realistas do modelo de Modigliani e Miller (1958) foram publicados. 

Será conferida maior ênfase aos que abandonaram os pressupostos de 

simetria informacional, aceitando a existência de assimetria de infor-

mação no mercado de crédito. Com assimetria informacional, nem 

todos os agentes envolvidos na transação (emprestadores, acionis-

tas e gestores) têm informações completas sobre os retornos e ris-

cos do investimento.

3 Por classe de firmas, Modigliani e Miller (1958) consideram pertencentes ao 
mesmo grupo de empresas as que têm “retornos equivalentes”, ou seja, retornos 
das ações proporcionais e perfeitamente correlacionados entre elas.

4 Modigliani e Miller (1958) assumem que as empresas estão em acordo sobre o 
retorno esperado.

5 Os autores destacam que isso não quer dizer que os gestores das empresas não 
possam preferir um tipo de financiamento em detrimento de outro. 
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A existência de assimetria de informação nas transações eco-
nômicas foi sugerida inicialmente por Akerlof (1970), que mostrou 
como o mercado pode falhar quando compradores não conseguem 
verificar a qualidade dos produtos vendidos. 

O exemplo de Akerlof foi o mercado de carros usados, no qual 
há carros usados de má qualidade, que são chamados de “limões”, 
e de boa qualidade. As transações nesse mercado têm uma grande 
assimetria de informação, já que os compradores, muitas vezes, não 
sabem realmente a qualidade do carro que estão comprando. Com 
isso, os vendedores de carros de boa qualidade sofrem com uma 
subvalorização de seu bem, já que os compradores enfrentam a pos-
sibilidade de comprar um “limão”. Isso faz muitos vendedores que 
detêm carros de boa qualidade desistirem de vender seu veículo ou, 
mesmo, os venderem por um preço inferior ao justo, ocasionando 
uma falha de mercado.

Essa análise foi posteriormente incorporada para a análise do 
mercado de crédito por Jaffee e Russel (1976); Jensen e Meckling 
(1976); Stiglitz e Weiss (1981); Myers (1984); Myers e Majluf 
(1984); Fazzari, Hubbard e Petersen (1988); entre outros. A 
agregação do problema da assimetria de informação provocava 
uma diferença de custo entre o financiamento do investimento 
com recursos internos e o financiamento com recursos externos. 
O próprio Akerlof (1970) já considerava as implicações da 
assimetria de informação no mercado de crédito: “Credit markets 

in underdeveloped countries often strongly reflect the operation 

of the Lemons Principle” (p. 497).

Jaffee e Russel (1976) inserem a assimetria de informação no 

mercado de crédito relacionando a esta, somada à incerteza, a exis-

tência de racionamento no mercado de crédito. Segundo os autores, 

o fato de os emprestadores não conseguirem distinguir entre toma-
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dores de empréstimo honestos6 e desonestos,7 em razão do problema 

da seleção adversa, “lenders quote an interest rate on loans and 

then proceed to supply a smaller loan size than that demanded by 

the borrowers” (p. 651). Isso põe em xeque a equivalência entre o 

custo do capital utilizando recursos internos ou recursos externos.

Jensen e Meckling (1976) recorrem aos custos de agência para 

justificar a relevância da estrutura de capital na firma. O estabele-

cimento de um contrato entre o agente e o principal não impede o 

agente de atuar em prol de seu próprio interesse, em vez do interes-

se do principal, já que ambos procuram maximizar sua utilidade. 

Como é impossível levar o agente agir de acordo com o interesse do 

principal sem a existência de incentivos e custos econômicos, ocor-

re a existência de custos de agência. Portanto, segundo os autores, 

isso faz a estrutura de capital da firma não ser irrelevante, havendo 

diferença do custo de financiamento interno e externo:

Since the relationship between the stockholders and the managers 

of a corporation fits the definition, it should come as no surprise to 

discover that the issues associated with the “separation of ownership 

and control” in the modern diffuse ownership corporation are 

intimately associated with the generated problem of agency […] 

an explanation of why and how the agency costs generated by the 

corporate form are born leads to a theory of the ownership (or 

capital) structure of the firm (p. 6).

Stiglitz e Weiss (1981), assim como Jaffee e Russel (1976), rela-

cionam a assimetria informacional com a existência de racionamen-

to de crédito. Eles partem da ideia de que os bancos emprestadores 

se preocupam com a taxa de juros que receberão e com o risco do

6  Os autores supõem que estes sempre pagam suas dívidas.
7  Esses agentes sempre seriam inadimplentes quando o custo do default é baixo.



82 Revista do BNDES 39, junho 2013

empréstimo, mas a taxa de juros afeta diretamente o risco dos toma-
dores de empréstimo. 

Um dos mecanismos pelo qual esse efeito aconteceria seria por 
meio da seleção adversa, na qual o banco, por não poder distinguir 
entre bons e maus pagadores, acabaria selecionando os maus paga-
dores ao aumentar a taxa de juros, já que um custo elevado afastaria 
os bons pagadores. Os maus pagadores, por sua vez, acabam acei-
tando a taxa elevada porque sabem que têm baixa probabilidade de 
pagar o empréstimo.

Outro mecanismo está relacionado ao que os autores chamam de 
“efeito incentivo”. Nesse caso, altas taxas de juros modificam o com-
portamento dos credores. O aumento da taxa de juros acarretaria a 
dedicação das firmas a projetos com menor probabilidade de suces-
so, mas maior rentabilidade. Isso ocorre porque, com a elevação dos 
juros, investimentos mais seguros, mas com menor rentabilidade, 
tornam-se desinteressantes. Por causa desses dois mecanismos: 

[...] the expected return by the bank may increase less rapidly 

than the interest rate; and, beyond a point, may actually decrease 

[...]. The interest rate at which the expected return to the bank is 

maximizes, we refer to as the “bank-optimal” rate […] [Stiglitz e 

Weiss (1981, p. 394)].

Mais uma vez, a existência de assimetria de informação leva a 
uma distorção no mercado de crédito que origina, por sua vez, uma 
diferença entre o custo de recursos externos e internos à firma, tor-
nando relevante a estrutura de capital da empresa.

Myers (1984) desenvolveu uma teoria a qual denominou de pecking 

order theory. Segundo essa teoria, a inserção da assimetria de 
informação na relação entre os agentes envolvidos no financiamento 
do investimento da firma faria estas preferirem a utilização de 
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recursos internos ao financiamento externo. Além disso, no caso 
de necessidade de utilização de recurso externo, as firmas dariam 
preferência ao financiamento por dívida ao financiamento por 
emissão de ações:

If external finance is required, firms issue the safest security 

first. That is, they start with debt, then possibly hybrid securities 

such as convertible bonds, then perhaps equity as a last resort. 

In this story, there is no well-defined target debt-equity mix, 

because there are two kinds of equity, internal and external, 

one at the top of the pecking order and one at the bottom. Each 

firm’s observed debt ratio reflects its cumulative requirements 

for external finance (p. 581).

A preferência das firmas pelas dívidas8 em detrimento da emis-
são de ações baseia-se na regra geral de que “issue safe securities 

before risky ones” [Myers (1984, p. 584)].

Myers e Majluf (1984), seguindo o mesmo raciocínio, mostraram 
empiricamente que a estrutura de capital importa na determinação 
do valor da firma. Os gestores da firma dispõem de algumas op-
ções para a execução de um investimento que será vantajoso para 
a empresa, entre elas: lançar mão de recursos financeiros próprios; 
endividar-se para investir; utilizar emissão de ações para levantar 
recursos; e não investir.

Assumindo que os gestores da empresa têm informação privi-
legiada sobre os possíveis resultados desse investimento no valor 
dos ativos da firma e que estes agem para o interesse dos antigos 
acionistas,9 diversas implicações decorrem desses fatos. Os admi-
nistradores vão preferir utilizar os recursos internos, pois estes não 

8 Myers e Majluf (1984) consideram essa dívida como default-risk free debts.
9 Supõe-se também que esses acionistas são passivos, ou seja, não ajustam o seu 

portfólio.
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causam modificações nas ações e no valor da empresa (o porquê 
dessa alteração será explicado posteriormente). Mas e quando a em-
presa não dispõe de recursos internos suficientes? A solução são os 
recursos externos, ou seja, endividamento ou emissão de ações.

Quando a empresa anuncia a nova emissão de ações, o valor das 
ações já existentes tende a cair, subvalorizando as ações nas mãos 
dos antigos acionistas, assim como o valor da empresa. Isso aconte-
ce porque os novos acionistas exigem um deságio para a compra das 
ações, já que correm o risco, em razão da existência de informação 
assimétrica, de não conhecer a verdadeira condição financeira da 
firma (seleção adversa). O mesmo não acontece quando a empresa 
se financia por meio de dívidas. Nesse caso, o valor das ações per-
manece igual.10

Mantendo-se os pressupostos anteriores, admitindo-se que é 
plausível a ausência de recursos internos e da possibilidade de 
endividamento e somadas as constatações do parágrafo anterior, a 
firma pode decidir não investir, com o intuito de não prejudicar 
os antigos acionistas. Isso ocorreria mesmo que o projeto contasse 
com uma grande possibilidade de obter um retorno positivo. Com 
a perda dessa oportunidade, o valor da firma seria reduzido e os 
administradores tentariam modificar a estrutura de capital da 
empresa para não perder oportunidades futuras de investimento. 
Sintetizando o argumento: “Our model’s main message is this: given 

asymmetric information, a firm with insufficient financial slack 

may not undertake all valuable investment opportunities” [Myers e 
Majluf (1984, p. 43)].

Como foi possível verificar em diversos autores, a existência de 
informação assimétrica no mercado de capitais (entre credores, fir-
mas e investidores) origina diferenças no custo do capital, assim 

10 Os autores se baseiam em evidências empíricas para chegar a essa conclusão.
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como pode impossibilitar o acesso a determinados tipos de finan-
ciamento para o investimento. Portanto, em inúmeras situações, e, 
principalmente, quando a firma não tem uma alta liquidez interna, 
a estrutura do capital da empresa pode impedir um determinado 
investimento e interferir no valor da firma.

A abordagem de FHP (1988) retomou de vez aspectos que já haviam 
sido tratados por Meyer e Kuh (1957) e que, depois de perder força com 
a teoria de Modigliani e Miller (1958), foram retomados por diversos 
autores que se basearam no trabalho pioneiro de Akerlof (1970).

O ponto fundamental dessa abordagem é o seguinte: 

[...] for firms facing asymmetric information in capital markets, q 

can fluctuate over a substantial range in excess of unity with little 

or no response of investment, while investment can be “excessively 

sensitive” to cash flow fluctuations [Fazzari, Hubbard e Petersen 

(1988, p. 8)].

Essa sensibilidade ocorre porque os recursos internos têm impor-
tantes vantagens de custo com relação aos recursos externos.

A equação final do modelo de FHP (1988) mostra o valor de mer-
cado da firma como uma função de sua estrutura de capital.

N
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(5)

Na qual:

V
t
: valor de mercado da empresa;

: retorno requerido pelos atuais acionistas;

: imposto incidente sobre os dividendos;

c: imposto incidente sobre os ganhos de capital;

D
t
: dividendos no período t;
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V
t
N: valor líquido das novas ações; e

t
: deságio cobrado pelos novos investidores no valor das novas 

ações emitidas.11

Para atingir determinado valor de mercado, a firma se defronta 
com duas restrições:

Em que:

K
t
: estoque de capital; 

: depreciação; 

K
t-1

: estoque de capital no período anterior; e

I
t
: investimento.

O lado esquerdo da equação representa as fontes de financiamen-
to da firma; enquanto o lado direito, as aplicações dos recursos. 
As fontes de fundos para a firma são provenientes do lucro depois 
da incidência de imposto ], em que  é a alíquota de
imposto e  é o lucro do período], do valor de novas emissões de 
ações N

t
V( ) e dos empréstimos líquidos . A utilização dos

fundos divide-se em dividendos (D
t
), pagamento de juros de dívidas 

anteriores [
tt

Bi 11)1( ] e investimentos (I
t
). O modelo também 

faz duas restrições: que os dividendos sejam sempre positivos e que 
as emissões de ações tenham um limite mínimo negativo.

A firma escolheria investimento, estoque de capital, valor de emis-
são de ações e pagamento de dividendos que maximizasse o valor dela, 
expresso pela equação 5. As condições de primeira ordem para a ma-
ximização do investimento nos remetem a resultados que estabelecem 

11 FHP (1988) as denominam de “lemons premium”.
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uma hierarquização de recursos para o financiamento do investimento, 
na qual a existência de assimetria de informação cria uma vantagem no 
autofinanciamento com relação ao financiamento externo.

FHP (1988) contrastam as firmas maduras, as quais teriam um 
fluxo de caixa excedente ao investimento, com as firmas que estão 
em rápido crescimento, as quais demandam recursos para investi-
mento que excedem sua capacidade de autofinanciamento e, além 
disso, confrontam-se com restrições para se financiarem externa-
mente. Essa comparação é importante porque empresas que estão 
em rápido crescimento (que, em geral, são as menores) se defrontam 
com custos maiores para financiamento externo e pagam menos di-
videndos do que as empresas já maduras, porque aquelas, em geral, 
contam com uma menor disponibilidade de recursos internos e uma 
avaliação de risco pior, o que pode impossibilitar determinada opor-
tunidade de investimento. Essa constatação tem sérias implicações 
para a determinação do nível de investimento das firmas, botando a 
restrição de liquidez como uma variável central.

Para evidenciar empiricamente seu modelo, os autores estimaram 
a seguinte equação em dados de painel:

it

itit

it

it K

FC

K

FC
Q

K

I

1

0210 (8)

Em que:

Q: o q médio (Tobin);12 e 

FC: fluxo de caixa.

Foram selecionadas apenas as empresas do setor manufatureiro 
entre o período 1970-1984. FHP (1988) salientam que a escolha 

12 O autor utiliza o q de Tobin como uma proxy das oportunidades de investimento.
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de um período muito longo pode ter como consequência o fato de 
as firmas que estavam em rápido desenvolvimento se tornarem, 
ao longo desse tempo, maduras e menos suscetíveis às restrições 
financeiras.

Para identificar as firmas que podem ser mais restritas financei-
ramente, FHP as separam por pagamento de dividendos sobre os 
lucros, considerando que as empresas mais restritas são as que têm 
a menor proporção dividendo-lucro.

De fato, os resultados do modelo econométrico comprovam que 
nas empresas mais restritas financeiramente o nível de investimento 
é mais sensível a seu fluxo de caixa, que, por sua vez, tem relação 
estreita com os lucros. Mesmo nas empresas que pagam mais divi-
dendos e, segundo os autores, seriam menos restritas aos fundos 
internos, o fluxo de caixa é mais relevante que o q de Tobin na 
determinação do investimento. Nas firmas mais restritas, o fluxo 
de caixa do período somado ao fluxo de caixa do período anterior 
chega a explicar mais de 50% do investimento. 

Um possível problema apontado por FHP (1988) foi a correlação 
entre o fluxo de caixa e as vendas, o que poderia levar à interpreta-
ção de que o resultado positivo do fluxo de caixa na determinação 
do investimento seria na verdade uma evidência empírica da teoria 
do acelerador. Entretanto, acrescentado a variável “vendas”, os re-
sultados do modelo permaneceram essencialmente os mesmos. Eles 
concluem, então, que:

[...] the fundamental result is the substantial difference across classes 

in the impact of cash flow on investment. These differences are 

consistent with the cost differential between internal and external 

equity finance predicted by our model, and the differences in q values 

across classes. […] The significance of capital-market imperfections 

in dictating the importance of internal finance for capital spending 

is no doubt of still greater concern for smaller companies, which 
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have more difficult access (or no access) to centralized securities 

markets (p. 29-30).

O artigo de FHP (1988) foi alvo de críticas de Kaplan e Zingales 
(1997), doravante KZ. Segundo estes, a sensibilidade do investi-
mento ao fluxo de caixa não é evidência suficiente para concluir 
que há restrição financeira em uma firma. Para comprovar o argu-
mento, KZ, valendo-se das mesmas 49 empresas que foram sele-
cionadas por FHP como as que têm a menor relação dividendo-lu-
cro, desenvolvem um modelo adotando outros critérios, baseados 
em informações qualitativas, para avaliar a restrição financeira. 
O modelo empírico desenvolvido por KZ conclui que as empresas 
classificadas como menos restritas financeiramente apresentaram 
sensibilidade ao fluxo de caixa. Já as firmas com maior restrição 
tiveram menor sensibilidade. Os autores também sugerem que a 
análise da relação entre a sensibilidade investimento-fluxo de cai-
xa e o grau de restrição financeira deve ser realizada com cautela, 
pois a escolha pelo autofinanciamento pode ser fruto de uma esco-
lha estratégica ou irracional do gerente apesar da disponibilidade 
de crédito externo barato.

Em resposta à crítica de KZ, Fazzari et al., em artigo publica-
do em 2000, criticam as sustentações teóricas dos autores, que não 
validariam o modelo como uma crítica a FHP (1988): “[…] their 

theoretical model fails to capture the approach of most previous 

research, making their theoretical analysis irrelevant as a criticism 

of FHP and most subsequent research” (p. 703).

Além disso, ao utilizar as 49 firmas que pagam menos dividen-
dos, segundo a segregação de FHP, os autores restringiram a análise 
apenas às firmas relativamente homogêneas, o que dificulta classifi-
cá-las pelo nível de restrição financeira. Ademais, alguns indicado-
res usados por KZ poderiam indicar tanto níveis altos ou baixos de 
restrição financeira, por serem subjetivos.
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Com base em dados de 1.317 empresas norte-americanas, Cleary 
(1999) classifica as firmas por meio de indicadores financeiros 
qualitativos, e o resultado corrobora os encontrados por KZ. Em 
artigo publicado em 2006, Cleary estuda as relações entre as 
diversas formas de segregação das firmas pelo nível de restrição 
financeira e pelo investimento. Segundo o autor, a segregação das 
firmas por tamanho ou por distribuição de dividendos tem relação 
direta com o status financeiro da firma e, portanto, este poderia 
representar o efeito dominante na relação investimento-fluxo de 
caixa. Ao utilizar uma dummy de interação entre o fluxo de caixa e 
cada grupo (cada tipo de segregação), ele constatou que, quando as 
empresas são classificadas por tamanho e controladas pelo status

financeiro e pela distribuição de dividendos, os resultados sobre a 
relação investimento-fluxo de caixa se alteram.

Povel e Raith (2001) desenvolvem um modelo teórico sobre o fi-
nanciamento do investimento por meio da dívida. Segundo os au-
tores, existe um nível ótimo de investimento financiado por crédito 
externo. Esse nível é resultado de um trade-off entre o efeito custo 
e o efeito renda. Quando a empresa possui recursos internos para 
se financiar, o efeito custo domina o efeito renda, e uma redução 
nos recursos internos diminui o investimento. Caso os recursos in-
ternos da firma sejam negativos, o efeito renda domina, ou seja, a 
empresa investe mais, mesmo com a redução dos recursos internos. 
Isso acontece porque o custo marginal da dívida cai, já que, quanto 
maior o investimento, maior a capacidade de geração de renda da 
empresa, melhorando então sua saúde financeira e induzindo a em-
presa a investir mais. 

Segundo os autores, esses resultados podem sugerir que as dife-
renças encontradas em FHP (1988) e KZ (1997) são relacionadas 
à forma como a amostra é segmentada de acordo com o grau de 
restrição financeira. A segregação por meio de variáveis que sejam 
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relacionadas com o problema de assimetria informacional levaria ao 
resultado tradicional de FHP. Já a utilização de variáveis que sejam 
correlacionadas com os recursos internos poderia levar a resultados 
não conclusivos ou de acordo com a metodologia de KZ. O trabalho 
de Cleary (2006) corrobora essa visão.

Cleary, Povel e Raith (2004) testam empiricamente o modelo de 
Povel e Raith (2001), chegando à conclusão de que, de fato, os investi-
mentos são uma função em U do fluxo de caixa. Além disso, testam o 
modelo de FHP, separando as empresas por pagamento de dividendos 
e eliminando as empresas com pior situação financeira, alcançando o 
resultado tradicional de que as firmas com maior restrição financeira 
têm o investimento mais sensível ao fluxo de caixa. Ao adequar a 
mesma amostra à metodologia de Cleary (1999), o resultado encon-
trado é o de que as empresas mais restritas são as que têm menor 
sensibilidade investimento-fluxo de caixa. Como a saúde financeira 
da firma é correlacionada com o nível de recursos internos, é possível 
que, ao separar por indicadores financeiros, sejam selecionadas na 
amostra empresas que, apesar de consideradas restritas, estão em um 
segmento da função de investimento (em U) no qual a redução dos 
recursos internos leva a um aumento do investimento.

A maioria dos trabalhos que se sustentaram no arcabouço teórico 
de FHP (1988) buscou diferenciar as firmas em diversos níveis: taxa 
de crescimento [Fazzari (1993)]; tamanho e idade da firma [Gertler 
e Gilchrist (1994)]; tamanho, origem do capital e grau de depen-
dência externa [Terra (2003)], que foi uma aplicação do modelo à 
economia brasileira; entre outros. Fazzari (1993) merece destaque 
por realizar uma ligação com a política econômica.13

13 FHP (1988) também abordaram brevemente essa questão. Nessa ocasião, aten-
taram para os impactos de uma mudança nos impostos sobre os lucros da firma. 
A redução desses impostos seria uma política para diminuir a restrição finan-
ceira das firmas, na medida em que aumentaria a liquidez destas. 
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Fazzari (1993) associou seu modelo de restrições financeiras às 
decisões de política econômica. Segundo o autor, os investimentos 
têm três canais de determinação: (1) o custo do capital, abordado por 
Jorgenson (1963); (2) a demanda e o acelerador; e (3) o financeiro.

O terceiro canal de determinação está relacionado às restrições 
financeiras das empresas. A capacidade da empresa de se autofi-
nanciar por meio de recursos próprios é muito importante na deci-
são de investimento da firma. A disponibilidade interna de fundos 
da firma, por sua vez, está diretamente correlacionada com os lu-
cros da empresa. Segundo Fazzari (1993), o canal de transmissão 
pelo qual a restrição financeira atua sobre a decisão de investimento 
é diretamente relacionado à diferença de custo entre o uso de crédito 
externo e o autofinanciamento. 

Em geral, empresas com maior valor de mercado conseguem 
obter taxas de juros menores do que as oferecidas para as firmas 
pequenas, em virtude do baixo risco a que estão associadas. As-
sim, essas empresas podem captar tanto no mercado de crédito 
interno quanto no externo, com maior facilidade e taxas mais ba-
ratas, além de, geralmente, terem uma disponibilidade de recursos 
internos superior. Isso diminui a importância do movimento das 
taxas em suas decisões de investimento e amplia a relevância de 
políticas fiscais de estímulo da demanda, já que a perspectiva de 
maiores vendas e lucros futuros leva os empresários a realizarem 
novos investimentos, ou mesmo a anteciparem movimentos já pro-
gramados. Para as empresas menores, maior dificuldade de acesso 
ao mercado externo cria maior sensibilidade à taxa de juros e aos 
recursos internos. Como já foi dito, em um mercado de crédito 
imperfeito, essa característica é fundamental, na medida em que 
empresas deixam de investir quando o acesso a recursos externos 
se torna custoso demais para o projeto desejado e elas não têm 
capacidade de se autofinanciar.
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Fazzari (1993) ressalta ainda que a restrição financeira traz mais 

um meio pelo qual o canal do princípio do acelerador atua sobre a 

decisão de investimento, já que um crescimento menor da demanda 

pode implicar uma redução de lucros e consequente redução dos 

recursos internos, afetando a capacidade de autofinanciamento.

Para avaliar os efeitos sobre a política econômica, o autor separa 

as empresas por taxa de crescimento, considerando que as firmas 

com maior crescimento médio em suas vendas são as que geram 

maior impacto no crescimento de longo prazo da produtividade, em-

prego e competitividade da economia.

O resultado de seu modelo econométrico é que as empresas com 
maior taxa de crescimento são as que têm seu nível de investimento 
mais sensível à demanda e ao fluxo de caixa e sensibilidade nula com 
relação à taxa de juros. Portanto, políticas que estimulem a demanda 
e coloquem dinheiro na mão das firmas seriam recomendadas.

Fazzari (1993) denomina esses tipos de política fiscal de “políti-
cas robustas”. Essas políticas seriam o aumento dos gastos do go-
verno para estimular a demanda de diversos setores, o aumento do 
investimento do governo14 e a injeção de dinheiro nas firmas inves-
tidoras, e, na visão do autor, seriam as de real eficácia na ampliação 
dos investimentos.

Quando a empresa tem um maior risco e acesso mais custoso ao 

financiamento externo, o fato de ela ser restrita financeiramente im-

possibilita a implantação de um projeto que apresente uma taxa inter-

na de retorno (TIR) razoável, porém incompatível com a taxa de juros 

que o mercado cobra, sendo, então, necessário que a empresa se au-

tofinancie. Contudo, é comum entre as empresas pequenas uma dis-

14 Segundo o autor, o efeito crowding-out seria pequeno, e o estímulo na economia 
mais que compensaria esse efeito.
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ponibilidade de recursos internos reduzida, impossibilitando o inves-
timento. Quando elas dispõem desses recursos, tendem a exauri-los 
para financiar o investimento, pois enfrentam restrição de crédito.

A questão é que, geralmente, as empresas que dispõem de re-
cursos internos são as mesmas que têm um risco menor (grandes 
empresas), e, por isso, poderiam viabilizar o projeto também com a 
utilização de fundos externos. Percebe-se, portanto, que a percep-
ção do risco associado à empresa é fundamental para determinar o 
quão relevante é a existência de recursos internos para uma decisão 
de investimento, principalmente para as firmas pequenas, que, em 
média, têm um risco maior.

O financiamento do investimento por meio da emissão de novas 
ações, como se viu na teoria de hierarquização de Myers, é a última 
opção das empresas, por ser mais custosa. Até para as pequenas em-
presas que têm acesso a esse mercado, o desconto exigido no preço 
das ações pelos novos investidores costuma ser alto. No Brasil não 
é comum historicamente, como será visto, a utilização desse modo 
de financiamento.

O padrão de financiamento e estudos sobre as 
restrições financeiras nas firmas brasileiras

Estrutura de capital das firmas brasileiras: análise 
histórica

Diversos trabalhos na literatura econômica nacional analisaram 
a estrutura de capital das empresas brasileiras, em períodos dis-
tintos e seguindo metodologias diferentes (alguns usam dados da 
Demonstração de Origem e Aplicação de recursos – DOAR –, e 
outros do Balanço Patrimonial). A Tabela 1 resume os trabalhos 
pesquisados.
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Tabela 1 

Trabalhos sobre a estrutura de capital das empresas brasileiras

Período 

estudado

Fonte dos dados Amostra Autofi-

nancia-

mento 

(%)

Dívida

(%)

Ações

(%)

Suzigan et al. 
(1974)

1967-
1970

Pedidos de 
financiamento 
na linha BNDES/
FUNGIRO

- 49,4 50,6 -

Teixeira Jr. 
(1977)*

1970-1975 Diversas: relatórios 
financeiros, atas de 
assembleias, 
balanços e 
demonstrações de 
lucros e perdas...

42 empresas 
do setor 
industrial

57,8 28,0 -

Singh (1995) 1985-1991 Balanços 
patrimoniais

100 maiores 
empresas 
brasileiras

56,4 7,7 36,0

Ferreira e 
Brasil (1997)

1987-
1995

Balanços 
patrimoniais

11 empresas 
brasileiras 

46,6 31,2 20,4

Zonenschain 
(1998)

1989-
1996

Balanços 
patrimoniais

216 empresas 
de capital 
aberto

25,0 27,0 48,0

Melo e Júnior 
(1999)

1987-
1996

DOAR e balanços 
patrimoniais

20 empresas 63,9 29,6 6,5

Moreira e 
Puga (2000)

1995-
1997

Balanços 
patrimoniais

4.312 
empresas 
de capital 
fechado e 
aberto

55,0 25,0 20,0

BNDES/
Fecamp 
(2009)

2004-
2007

Balanços 
patrimoniais e 
dados da CVM

153 empresas 
de capital 
aberto

46,4 35,1 18,5

2008 Balanços 
patrimoniais e 
dados da CVM

153 empresas 
de capital 
aberto

23,6 68,0 8,5

2007-
2009

Entrevistas com 
empresas

24 empresas 39,7 51,1 4,9

Fonte: Elaboração própria.
* A outra origem seria o aumento do capital em dinheiro (14,8%). Os valores 

foram alcançados calculando a média entre os três tipos de empresas.
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Alguns trabalhos segregaram as empresas por tamanho. Teixeira 
Jr. (1977) chegou a uma conclusão que depois foi verificada no tra-
balho de FHP (1988): as empresas menores utilizam mais o autofi-
nanciamento (que pode significar uma dependência) como fonte de 
recursos para investimento (Tabela 2). 

Tabela 2 

Fonte dos recursos para empresas industriais 

(média 1970-1975) (em %)

Fontes dos recursos Grandes empresas 

nacionais

Peq./med. empresas 

nacionais

Empresas privadas 

estrangeiras

Recursos próprios* 49,7 58,0 65,6

Aumento do capital 
em dinheiro

14,5 14,3 15,6

Aumento do 
exigível de LP

36,1 30,0 17,9

Fonte: Teixeira Jr. (1977).
* Inclui reservas de depreciação e amortização.

Moreira e Puga (2000) também separaram as empresas por ta-
manho, chegando à conclusão esperada, que as empresas de menor 
porte utilizam mais o autofinanciamento (ver Tabela 3).

Tabela 3 

Padrão de financiamento das empresas brasileiras (média 

1995-1997) (em %)

Padrão de 

financiamento

Micro e pequenas Médias Grandes

Recursos internos 63 50 48

Dívidas 20 28 29

Ações 17 23 24

Fonte: Moreira e Puga (2000).
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Outros autores chegaram a resultados intrigantes, como Singh 
(1995) e Zonenschain (1998). Nesses trabalhos, a emissão de ações 
teve um papel importante nos períodos estudados, porém nessa épo-
ca o mercado de capitais brasileiro não era tão desenvolvido. Os 
autores justificam esses resultados com base na amostra e metodo-
logia utilizada. Zonenschain (1998) ainda cita a alta inflação regis-
trada no período e mudanças institucionais

Trabalho da Fecamp, no âmbito do projeto BNDES/Fecamp, em 
2009, analisou o padrão de financiamento de 153 empresas não fi-
nanceiras de capital aberto durante o período 2003-2008. Aplican-
do uma metodologia muito próxima aos trabalhos de Singh (1995), 
Zonenschain (1998) e Moreira e Puga (2000), o relatório estimou a 
estrutura média de capital de empresas de capital aberto entre 2004 
e 2007, além de estimar essa estrutura no ano de 2008, com o intuito 
de avaliar os efeitos da crise financeira que se arrastou pelo período. 
Uma diferença metodológica importante com relação aos trabalhos 
supracitados é que os recursos originados de emissão de ações não 
foram constituídos por resíduo, mas sim por levantamento de dados 
das distribuições primárias de ações.

Os resultados alcançados apontaram para uma estrutura média 
de capital no período 2004-2007 composta por 46,4% de lucros reti-
dos, 35,1% de endividamento (dos quais 4,9% de financiamentos de 
longo prazo do BNDES) e 18,5% por ações (seja emissão primária 
pública ou captação privada). No ano de 2008, a estrutura de capital 
foi afetada pela crise financeira, que reduziu os lucros das firmas, 
ficando a estrutura de capital da seguinte forma: 23,6% autofinan-
ciamento; 68% endividamento (7,2% BNDES); e 8,5% ações. 

Além da análise baseada no balanço das empresas, o trabalho 
executou uma série de entrevistas com 24 empresas para mapear 
as fontes de financiamento para projetos de investimento 
utilizadas por elas no período 2007-2009. Os números apontaram 
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para a seguinte distribuição: 39,7% autofinanciamento; 51,1% 
endividamento, dos quais 31,4% oriundos do BNDES; 4,9% ações; 
e 4,4% outros (inclui fornecedores). De acordo com esses valores, 
o autofinanciamento e o BNDES responderam por 71,1% do 
financiamento do investimento no triênio. Nesse caso, verifica-
se uma inversão da teoria da hierarquização dos recursos a favor 
das dívidas. Essa mudança está estreitamente relacionada à crise 
subprime e à consequente redução dos lucros das firmas (refletida, 
em especial, no último trimestre de 2008), além de à expansão 
dos desembolsos do BNDES, que tiveram um caráter anticíclico 
na economia e de substituição a outras fontes de financiamento 
que estavam reprimidas (mercado doméstico e externo restritos e 
lucros decrescentes).

De fato, em uma avaliação paralela das 153 empresas pesquisa-
das, na qual foram consideradas as “adições ao mobilizado” como 
o fluxo de novos investimentos (com base em dados coletados das 
Notas Explicativas dos Demonstrativos Financeiros), constatou-se 
que no ano de 2008 estava se desenvolvendo um boom de inves-
timentos que foi interrompido pela crise financeira internacional 
[BNDES/Fecamp (2009)]. O fluxo de novos investimentos havia au-
mentado em 23,4% em 2008, ante 2007 (variação nominal). Nesse 
mesmo período, os financiamentos do BNDES aumentaram 45,8% 
entre 2007 e 2008, fazendo a participação do banco no financiamen-
to do investimento passar de 5,3% para 10,8%. 

Em geral, como se pôde ver, em situações normais (excluindo 
os períodos de crise), as empresas brasileiras compõem sua estru-
tura de capital seguindo a teoria da hierarquização dos recursos. 
Além disso, a importância dos bancos públicos no endividamento 
é uma característica histórica da estrutura de capital das empresas 
brasileiras. 
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Estudos sobre as restrições financeiras no Brasil

Alguns autores abordam as restrições financeiras em seus estu-

dos sobre a decisão de investimento, entre eles Casagrande (2000; 

2003), Terra (2003), Hamburger (2003; 2004), Kalatzis et al. (2005), 

Filho (2005) e Bisinha e Aldrighi (2007).

Casagrande (2003) estuda dois períodos distintos em seu traba-

lho, 1990-1994 e 1995-1999. O autor reproduz o modelo de Fazzari 

e Petersen (1993), que é estimado pelo método de mínimos quadra-

dos em dois estágios. O modelo estimado abarca como variáveis 

dependentes as vendas (t e t-1), o fluxo de caixa (t e t-1) e a variação 

do capital circulante líquido. A inclusão da variação do capital cir-

culante líquido é relevante porque essa variável pode representar re-

cursos ao investimento, assim como o próprio investimento, só que 

em capital de giro, sendo necessária uma cuidadosa interpretação 

de seus coeficientes. Na mesma obra, Casagrande constata que no 

primeiro período as empresas enfrentaram restrições financeiras, já 

no segundo período, as firmas não se defrontaram com restrições 

de liquidez.

Terra (2003) também investiga como as decisões de investimen-

to das firmas brasileiras são afetadas pela restrição de crédito, 

baseando-se no trabalho de FHP (1988). Para tal, utiliza dados de 

balanço de 468 firmas industriais brasileiras no período 1986-1997. 

A autora divide as firmas em subgrupos para investigar a diferen-

ça de restrição de crédito em diferentes tipos de firmas. Com isso, 

as empresas são divididas entre: grandes versus pequenas, multi-

nacionais versus nacionais, e mais versus menos dependentes de 

financiamento externo.15

15 Como critério para a separação das firmas no critério dependência financeira, 
a autora utiliza os dados de Rajan e Zingales (1998).
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O modelo de Terra emprega o investimento como função das vendas 
(t e t-1) e do fluxo de caixa. Os resultados mostram que as firmas brasi-
leiras sofrem, em geral, com restrição de crédito, sendo esta menor en-
tre as multinacionais e as grandes firmas no período entre 1994 e 1997. 

A conclusão geral do trabalho é que as firmas brasileiras toma-
ram suas decisões de investimento sujeitas a restrições de crédito 
no período acompanhado e que as firmas maiores, as multinacio-
nais e as que são mais dependentes de capital externo apresentaram 
coeficientes mais baixos para o fluxo de caixa, ou seja, seriam me-
nos restritas financeiramente. Na última divisão (mais versus menos 
dependentes de financiamento externo), a explicação dada por Terra 
para a maior restrição financeira das firmas menos dependentes seria 
que estas usariam menos financiamento externo, e, por isso, seriam 
mais sujeitas a restrições internas de recursos.

Hamburger (2003) estima um modelo em dados de painel no 
qual as variáveis explicativas do investimento são o fluxo de caixa 
somado ao caixa16 da empresa (proxy para a disponibilidade de 
recursos) e a razão valor de mercado das ações/patrimônio líquido 
(como proxy das oportunidades de investimento). O trabalho da 
autora inclui a análise de 102 empresas no período 1992-2001. As 
firmas foram divididas em três grupos de acordo com a distribuição 
de dividendos: não distribuiu, reduziu e aumentou. As firmas que 
diminuíram o pagamento de dividendos seriam as que estavam mais 
restritas financeiramente. Cabe ressaltar que a autora considera 
modelos que incorporam a crítica de KZ (1997). Para tal, Hamburger 
considera a metodologia de Cleary (1999), classificando as empresas 
de acordo com diversos indicadores financeiros, e não apenas um, e 
permitindo que as empresas possam variar de grupo/ano de acordo 
com o grau de restrição financeira.

16 Disponibilidades mais investimentos financeiros com liquidez.
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Os resultados foram diferentes dos de FHP (1988), apontando que 
as firmas mais restritas financeiramente foram insensíveis à dispo-
nibilidade interna de recursos. As firmas que aumentaram o paga-
mento de dividendos (e seriam as menos restritas) apresentaram a 
variável proxy da disponibilidade de recursos estatisticamente sig-
nificante. Segundo Hamburger, o uso de empresas com problemas 
financeiros na amostra pode ter contribuído para gerar estimativas 
inconsistentes.

Kalatzis et al. (2005) analisam 497 empresas brasileiras no perío-
do 1986-1997 usando tanto dados de painel quanto modelos econo-
métricos bayesianos. As variáveis utilizadas para explicar as deci-
sões de investimento foram o próprio investimento no período t-1, 
o fluxo de caixa, as vendas e o financiamento total da empresa. As 
firmas foram segregadas por intensidade de capital. Os resultados 
desse trabalho, tanto na metodologia em painel quanto na bayesia-
na, apontaram a existência de restrições financeiras nas empresas 
brasileiras no período, sendo tais restrições maiores nas firmas mais 
intensivas em capital.17 Segundo os autores, isso aconteceria em ra-
zão de essas firmas tenderem a menor rentabilidade em virtude dos 
altos custos fixos e dos custos de agência, que são associados à es-
trutura de propriedade diversificada presente nessas empresas.

Filho (2005) compôs sua amostra com 160 empresas brasileiras 
do mercado aberto, utilizando dados de 1995 até 2003. Seu modelo 
baseou-se em FHP (1988) e utilizou dados da Demonstração de 
Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) que, segundo o autor, 
oferece inúmeras vantagens em relação ao balanço patrimonial, 
pois, além de mostrar as variações da posição financeira de curto 
prazo da empresa, também sinaliza os recursos disponíveis para 
a empresa no longo prazo. O modelo utilizou como variáveis exó-

17 Na análise bayesiana, essa diferença foi ainda maior.
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genas os recursos gerados pelas operações e a variação do capital 
circulante líquido. 

Os resultados estimados demonstraram que as empresas bra-
sileiras enfrentaram restrições financeiras no período estudado. 
Esse resultado permaneceu inalterado com a inclusão da variável 
vendas na equação. Para detalhar a análise, o autor dividiu as fir-
mas em diversos grupos baseados no: (1) tamanho; (2) percentual 
de distribuição de dividendos; (3) grau de liquidez; (4) grau de en-
dividamento; e (5) tipo de controle de capital. Para o objetivo deste 
trabalho, são apontados apenas os resultados para a divisão por 
tamanho. Para fazer essa segregação, o autor utilizou o logaritmo 
natural da média do ativo total de cada empresa. Os resultados, 
como esperado, apontaram para a existência de maior restrição 
financeira nas empresas menores.

Bisinha e Aldrighi (2007) elaboraram um modelo em dados 
de painel, utilizando dados de balanço das firmas brasileiras de 
mercado aberto para testar a existência de restrição de crédito 
nessas firmas, no período 2001-2005. Os autores utilizaram três 
modelos diferentes, todos utilizavam o fluxo de caixa como va-
riável exógena, porém, um deles colocava também o q de Tobin; 
o outro, as vendas em t e t-1; e o último, as vendas em t e t-1 e 
uma variável de interação entre o f luxo de caixa e o tamanho da 
empresa. Os resultados encontrados foram opostos aos obtidos 
em Terra (2003). No modelo considerando o efeito acelerador, 
o f luxo de caixa não foi significativo. Já no modelo idêntico ao 
de FHP (1988), foi possível constatar a presença de restrições de 
crédito, ou seja, o f luxo de caixa foi estatisticamente significante 
e positivo.

A grande diferença desse trabalho, com relação aos outros ci-
tados anteriormente que segregaram as empresas por indicadores 
quantitativos e não qualitativos, foi que esse modelo identificou 
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uma significância e um valor do coeficiente do fluxo de caixa maior 
para as grandes empresas,18 considerando o modelo idêntico ao de 
FHP.19 Para justificar esse resultado, os autores recorrem a outras ar-
gumentações. Segundo Cleary (2006), a segregação das firmas por 
tamanho ou por distribuição de dividendos tem relação direta com 
o status financeiro da firma e, portanto, este poderia representar 
o efeito dominante na relação investimento-fluxo de caixa. Isto é, 
empresas com indicadores financeiros deteriorados apresentariam 
maior resistência a investir independentemente da disponibilidade 
de recursos internos.

Bisinha e Aldrighi (2007) também citam os argumentos de Povel 
e Raith (2001) e de Cleary, Povel e Raith (2004). Segundo esses tra-
balhos, a relação entre investimento e fluxo de caixa teria a forma 
de um U, ou seja, para níveis baixos do fluxo de caixa, um aumento 
dos recursos internos, em vez de aumentar o nível de investimentos, 
diminui. Com isso, se as empresas estiverem nesse segmento da fun-
ção investimento, mesmo que sejam restritas financeiramente, podem 
apresentar baixa sensibilidade entre o fluxo de caixa e o investimento.

Como foi possível observar, em geral, os trabalhos que estudam as 
restrições financeiras nas empresas brasileiras apontam para a exis-
tência dessas restrições nos períodos estudados, mas com resultados 
diferentes na comparação entre grupos de empresas, dependendo da 
forma como a amostra é segmentada para avaliar o grau de restrição 
financeira. O próximo capítulo será dedicado à elaboração de um mo-
delo em dados de painel capaz de explicar a existência ou não dessa 
restrição de liquidez nas empresas brasileiras de capital aberto, no 

18 As empresas foram segregadas por tamanho, segundo o valor do faturamento.
19 Considerando o modelo idêntico ao de Terra (2003), o fluxo de caixa foi signifi-

cativo apenas para as grandes empresas, sendo não significativo para a totalida-
de da amostra e para as pequenas empresas. Neste último grupo, o coeficiente 
foi até negativo.
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período 2003-2008, no qual as empresas vinham se recuperando fi-
nanceiramente e estavam iniciando grandes planos de investimento 
quando se deu o agravamento da crise financeira mundial.

A restrição financeira nas empresas brasileiras 
entre 2003 e 2008: análise em dados de painel

Metodologia, o modelo e resultados esperados

O modelo empírico deste trabalho difere de outros por adotar uma 
amostra diferente (2003-2008) e por utilizar variáveis distintas 
como exógenas na determinação do investimento. O modelo deste 
trabalho vai incluir a variável taxa de juros, de forma a verificar a 
sensibilidade do investimento a uma medida de custo de capital. 
Comparativamente a Filho (2005) e Casagrande (2003), este trabalho 
não usa a variação do capital circulante líquido como variável adi-
cional para a existência de recursos internos. Ainda, Filho (2005) 
utilizou dados da DOAR, enquanto este trabalho se vale de dados 
do Balanço Patrimonial das empresas. A opção por utilizar da-
dos do balanço é fruto da possibilidade de uma amostra maior, já 
que nem todas as empresas divulgam a DOAR.

Com relação à utilização de dados de painel, quase todos os tra-
balhos adotam esse tipo de metodologia. O estudo de Terra (2003) 
difere dos demais por apresentar diversos resultados empregan-
do diferentes métodos de estimação no modelo de painel. Ainda, 
comparativamente a Hamburger (2003) e ao próprio modelo de 
FHP (1988), este trabalho não utilizou como variável explicativa 
nenhuma proxy do q de Tobin para controlar as oportunidades de 
investimento. A razão é que, nesse período, houve uma valoriza-
ção excessiva (que pode ter sido resultado de um movimento es-
peculativo) das firmas brasileiras negociadas na bolsa de valores, 
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distorcendo a proxy do q de Tobin, que seria calculada com base 
no valor de mercado da empresa.

A amostra utilizada neste trabalho foi construída por meio do 
programa Economática® e, no caso da taxa de juros, de séries tem-
porais coletadas no Macrodados®.

Inicialmente, foram levantados dados dos balanços patrimoniais 
de todas as companhias brasileiras listadas na bolsa no período 
2001 a 2008. A inclusão dos anos de 2002 e 2001 foi necessária para 
o caso de ser preciso empregar as variáveis em primeira diferença e 
até essas mesmas variáveis defasadas.

As variáveis selecionadas para este trabalho foram: 

ativo total, para segmentar a amostra por tamanho (ATIVO);

ativo imobilizado (líquido da depreciação), cuja variação será 
utilizada como proxy para os investimentos em ativo fixo rea-
lizados no período (IMOB);

disponibilidades e Investimento de curto prazo, cuja variação 
representa a variação do caixa disponível (fluxo de caixa) para 
a empresa no período (CAIXA);

receita bruta de vendas e/ou serviços, cujo valor serve como 
indicativo do nível de demanda a que a empresa está submetida 
e, portanto, pode ser utilizada como aproximação para o efeito 
acelerador das vendas passadas (RECEITA);

taxa de juros Selic over mensal, acumulada no ano e real, ajustada 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (JUROS).

A segmentação das empresas pelo ativo foi feita por meio dos 
percentis da variável. A escolha do ativo se deu pela correlação 
entre o tamanho da empresa e seu acesso aos recursos externos. 
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Empresas maiores em geral necessitam menos de recursos inter-
nos, pois podem captar externamente a um custo menor. Depois de 
calcular o logaritmo natural da média do ativo no período de cada 
firma, foram encontrados os valores correspondentes aos 0, 40º e 
70º percentis. As empresas situadas acima do 70º percentil foram 
consideradas grandes, as que estavam entre 40º e o 70º foram des-
cartadas, e as que se encontraram abaixo do 40º percentil foram 
consideradas pequenas. Esse método de segmentação foi usado por 
Filho (2005).

Todas as variáveis foram ajustadas pelo IPCA e correspondem ao 
Balanço Patrimonial Consolidado de dezembro do respectivo ano.

Para a elaboração da amostra utilizada no trabalho foram adota-
dos os seguintes critérios:

Foram excluídas todas as empresas que tiveram seu registro na 
bolsa cancelado e também as empresas do setor de finanças e 
seguros, por apresentarem uma baixa imobilização do ativo.

Foram desconsideradas as empresas que não dispunham de da-
dos de algum período entre 2001 e 2008.

Empresas que apresentavam valores, para as variáveis utiliza-
das, inferiores a R$ 10 mil em algum ano foram excluídas, pois 
poderiam distorcer a amostra.

Com isso, a amostra ficou reduzida a duzentas empresas.

O modelo geral a ser estimado será baseado na equação geral de 
FHP (1988),20 com algumas modificações para incorporar o efeito 

20 Sem a inclusão do q de Tobin, para controlar as oportunidades de investimento. 
O modelo de FHP foi o primeiro a incluir o fluxo de caixa como variável expli-
cativa para o investimento.
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demanda e o efeito custo do capital, tornando-o semelhante ao mo-
delo estimado por Fazzari (1993) e Terra (2003):

0 1 2 3 t

Segundo o modelo de FHP, a existência de um coeficiente positi-
vo e significativo para o fluxo de caixa indica a existência de restri-
ção de crédito. Caso as firmas não fossem restritas financeiramen-
te, o fluxo de caixa não deveria afetar as decisões de investimento 
[Terra (2003)].

Espera-se constatar que as empresas brasileiras sofreram com 
restrição financeira no período estudado, e, portanto, o caixa foi 
um componente importante para a determinação do investimento. 
Segundo FHP (1988), “one implication of the model […] is that firms 

facing these financial constraints will exhaust their cash flow to 

finance desired capital spending” (p. 24).

A introdução da receita defasada como variável explicativa é fun-

damental para captar o efeito da demanda sobre os novos investi-

mentos, já que, se não fosse incluída, a própria variação do caixa 

poderia capturar esse efeito, superestimando o coeficiente. A opção 

pelo uso da receita defasada apenas, sem a receita no período cor-

rente, foi para evitar problemas de simultaneidade e, portanto, que 

o regressor seja correlacionado com o termo de erro. Além disso, 

essa variável pode ser utilizada como uma aproximação da receita 

esperada, considerando que os agentes têm expectativas racionais 

ou mesmo adaptativas.

Já a utilização da variável explicativa juros é importante para 
captar a influência da taxa de juros básica da economia nas decisões 
de investimento.
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As hipóteses e resultados esperados do modelo são os seguintes:

1. O coeficiente da variável caixa será positivo e significante, 
demonstrando que as empresas brasileiras sofreram restrição 
financeira no período.

2. A variável receita terá influência positiva e significante, con-
firmando o modelo acelerador.

3. A taxa de juros real apresentará correlação negativa e signifi-
cativa com o investimento.

4. Ao se separarem as empresas por tamanho, as menores apre-
sentarão um coeficiente para o caixa mais significativo do que 
as empresas de grande porte;

5. Ainda considerando a segregação por tamanho, a taxa de juros 
será mais importante para as empresas menores.

Estimação e resultados

Esta seção apresentará as estatísticas descritivas das variáveis utili-
zadas no trabalho, o método de estimação e os resultados alcança-
dos pelo modelo.21

Por meio das estatísticas descritivas, é possível notar que a amos-
tra foi amplamente segregada. Enquanto o ativo imobilizado médio 
das empresas grandes girou em torno de R$ 10,4 bilhões no período, 
as empresas pequenas registraram uma média de R$ 71 milhões.

Para descobrir se o modelo de dados de painel é o mais adequado, 
desconsidera-se a possibilidade de existência de comportamentos 

21 Os testes de raiz unitária para cada variável não são necessários em virtude do 
curto espaço de tempo analisado pelo modelo.
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individuais entre as empresas da amostra, estimando um modelo 
simples por Mínimos Quadrados Ordinários (pooled regression). 
Em seguida, efetua-se um teste F para comparar este modelo (restri-
to) com o modelo de painel de efeitos fixos. Os resultados apontam 
para uma superioridade estatística do modelo de painel em relação 
à regressão pool, indicando a existência de efeitos específicos em 
cada empresa.22 Portanto, a utilização do modelo em dados de painel 
é justificada dado o ganho estatístico relevante [Greene (2008)].

A estimação será feita utilizando um modelo de regressão em 
painel, mais precisamente painel balanceado, já que todas as uni-
dades seccionais (empresas) têm o mesmo número de observações, 
sendo preciso optar pela estimação por efeitos fixos ou por efeitos 
aleatórios.

Segundo Greene (2008), a vantagem da utilização da regressão 
em painel é a possibilidade de modelar diferentes comportamentos 
entre indivíduos. O modelo geral é dado por:

A base de dados é composta por diversas firmas com caracte-
rísticas observáveis e não observáveis que as diferem, estabelecen-
do uma heterogeneidade na amostra. Essas características, por sua 
vez, são correlacionadas com seus dados de balanço patrimonial 
(por exemplo, uma empresa do setor K e de grande porte tem maior 
probabilidade de obter uma receita maior ou maior capacidade de 
geração de caixa do que uma empresa menor do setor X) fazendo a 
utilização dos efeitos fixos ser a mais adequada. 

22 As estatísticas F, considerando a amostra total, as empresas grandes e as empre-
sas pequenas, foram 9,010876; 4,500022; e 2,080009, respectivamente, sendo 
todos esses valores superiores ao F crítico, rejeitando a hipótese de que não 
existem efeitos individuais significativos.
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Há um teste formal – teste de Hausman – para descobrir qual o 
melhor método a adotar, o de efeitos fixos ou o de efeitos aleatórios. 
No entanto, sua aplicação não foi possível para este modelo, fa-
zendo com que a estatística do teste seja 1. Como Gujarati (2006) 
atenta, apesar de diversos métodos de escolha entre os dois mé-
todos, a escolha deve ser pautada pressupondo-se a existência ou 
não de correlação entre o termo de erro específico do corte trans-
versal e os regressores.

Os modelos então foram estimados por efeitos fixos (Tabela 
4), mas também foram detalhados os resultados da pooled 

regression e dos efeitos aleatórios apenas para efeito comparativo. 
Os modelos são robustos para a presença de multicolinearidade, 
estimados por Mínimos Quadrados Generalizados (MQG) com 
ponderação para as unidades de corte transversal (empresas), 
tornando o modelo robusto à heterocedasticidade entre os 
termos de erro. Além disso, foi utilizado no modelo o método 
de covariância do coeficiente White Period, com o intuito de 
eliminar problemas relatados por Moulton (1990). Este atenta 
para o fato de a utilização de variáveis agregadas em modelos de 
comportamento econômico de unidades micro, cujos erros entre 
elas sejam correlacionados, criar problemas para a estimação 
via MQO. As variáveis agregadas (nesse caso, a taxa de juros) 
podem se tornar espuriamente significativas.

Para a amostra total, os resultados confirmam as hipóteses 1, 2 e 
3, ou seja, a significância estatística e o sinal positivo no coeficiente 
para as variáveis caixa e receita, e o coeficiente significativo e ne-
gativo para a variável juros. 

Considerando o modelo de efeitos fixos, o coeficiente de deter-
minação apontou para uma capacidade de explicação do fluxo de 
investimento, pelas variáveis independentes, de cerca de 49,1%.
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Tabela 4

Estimação – variável dependente D (IMOB) (2003-2008)
Variáveis explicativas

Amostra Modelo C D
(Caixa)

Receita
(-1)

Juros R2 R2

ajustado
Durbin-
Watson

Estatística 
F

Prob 
(estatística F)

Método de 
estimação

Amostra 
total Pooled -271,16 0,39 0,10 -7,16 0,44 0,44 1,26 310,13 0,00 MQO

(140.69) (0.11) (0,01) (16.75)

[-1.93]* [3.50]*** [6.98]*** [-0,43]

-168,65 0,18 0,07 -0,60 0,49 0,39 1,88 4,76 0,00 MQG com 
ponderação

(59.25) (0,05) (0,01) (0,18)

[-2.85]*** [3.73]*** [5.50]*** [-3,24]***

Efeitos
aleatórios

-284,57 0,42 0,11 -6,85 0,28 0,28 1,83 156,89 0,00
MQG 

random 

(125.61) (0,05) (0,02) (16.58)

[-2.27]** [8.16]*** [6.83]*** [-0,41]

Grandes 
empresas Pooled -844,70 0,43 0,11 -26,18 0,46 0,46 1,31 101,88 0 MQO

(468,79) (0,09) (0,01) (57.23)

[-1,80]* [4.53]*** [10.86]*** [-0,46]
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Amostra Modelo C
D

(Caixa)
Receita

(-1) Juros R2 R2

ajustado
Durbin-
Watson

Estatística 
F

Prob 
(estatística F)

Método de 
estimação

Grandes 
empresas -1073,19 0,27 0,12 -10,67 0,61 0,52 1,79 7,37 0 MQG com 

ponderação

(329.66) (0,06) (0,02) (6,23)

[-3.26]*** [4.21]*** [5.37]*** [-1,71]*

Efeitos
aleatórios

-862,59 0,43 0,12 -25,70 0,30 0,30 1,85 51,75 0,00 MQG 
random 

(415.24) (0,06) (0,01) (55.98)

[-2.08]* [7.68]*** [10.35]*** [-0,46]

Pequenas
empresas

Pooled 4,07 -0,08 0,01 -0,51 0,02 0,01 1,86 2,99 0,03 MQO

(3,27) (0,08) (0,005) (0,32)

[1,25] [-1.04] [1,47] [-1,59]

-0,61 -0,09 0,01 -0,24 0,47 0,37 2,00 4,38 0 MQG com 
ponderação

(0,96) (0,02) (0,004) (0,05)

[-0,63] [-3.67]*** [3.83]*** [-4,44]***

Efeitos
aleatórios

4,07 -0,08 0,01 -0,51 0,02 0,01 1,91 2,93 0,03 MQG 
random 

(3,26) (0,08) (0,005) (0,32)

[1,25] [-1.03] [1,47] [-1,59]

Fonte: Elaboração própria.
Notas: (1) *

(3) MQO: Mínimos Quadrados Ordinários; (4) MQG: Mínimos Quadrados Generalizados
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Portanto, no período entre 2003 e 2008, o fluxo de caixa e a re-
ceita (esta capturando o efeito demanda) tiveram influência positiva 
nas decisões de investimentos das companhias abertas brasileiras. 
Isso demonstra que as empresas enfrentaram restrições financeiras 
no período,23 recorrendo, então, ao autofinanciamento. A taxa de 
juros, por sua vez, apresentou correlação negativa, corroborando o 
resultado esperado teoricamente.

O mesmo procedimento aplicado às grandes empresas confirma 
o resultado encontrado para a amostra total, com algumas diferen-
ças. Foi encontrada uma menor significância da taxa de juros que, 
no modelo completo era significante ao nível de 1%, e nas grandes 
empresas é significante estatisticamente a 10%. Mas a principal di-
ferença está no coeficiente de determinação, que na amostra das 
grandes empresas atingiu 60,6%, um número consideravelmente 
superior ao verificado na amostra total.

A aplicação da metodologia para as pequenas empresas revelou 
um resultado contraditório ao modelo de FHP (1988), além de um 
coeficiente de determinação abaixo do registrado nas outras segre-
gações. A receita apresentou coeficiente significativo, corroboran-
do o efeito acelerador da demanda, e confirmando a hipótese 2. A 
variável caixa também apresentou coeficiente significativo, porém 
negativo, implicando que as empresas pequenas não enfrentaram 
restrição financeira no período, rejeitando as hipóteses 1 e 4. A hi-
pótese 3 foi confirmada, já que a taxa de juros foi significativa e 
teve sinal teoricamente esperado. É possível afirmar também que 
a hipótese 5 foi aceita, já que a taxa de juros foi mais significante 

23 Claro que se deve considerar a hipótese de uma empresa ter preferência em se 
autofinanciar, em vez de tomar crédito no mercado. Nesse caso, a empresa não se 
confronta com uma restrição de crédito, sendo apenas uma decisão estratégica.  
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para as pequenas empresas (ao nível de 1%) do que para as grandes 
empresas (10%). 

Diversas possíveis razões podem ser aventadas para esse resul-
tado, que minimiza a importância do fluxo de caixa para as peque-
nas empresas: (1) as empresas pequenas podem não ter tido tempo 
suficiente para recuperar suas margens de lucro e melhorar sua 
situação financeira (após a deterioração desta entre os anos 1995 
e 2002) para tomar decisões de investimento ou mesmo se auto-
financiar; (2) as empresas menores geralmente se distanciam da 
“boa” governança corporativa, por isso, seus dados podem estar 
distorcidos ou incompletos; (3) a amostra contém apenas empre-
sas de mercado aberto e, portanto, seria constituída basicamente 
por empresas grandes [BNDES/Fecamp (2009)]; (4) a segregação 
por tamanho pode não ser a mais adequada para captar as empre-
sas mais restritas financeiramente seguindo a abordagem de FHP 
[Cleary (2006)]; (5) algumas empresas que compõem a amostra 
das pequenas empresas podem estar no segmento da função inves-
timento, no qual há baixa sensibilidade entre o fluxo de caixa e o 
investimento [Povel e Raith (2001); Cleary, Povel e Raith (2004)]. 
Segundo estes trabalhos, a relação entre investimento e fluxo de 
caixa teria a forma de um U, ou seja, para níveis baixos do fluxo 
de caixa, um aumento dos recursos internos, em vez de aumentar 
o nível de investimentos, diminui. 

A razão 3 requer um maior detalhamento. Ao segregar o grupo 
do que seriam somente grandes empresas, caímos na resposta de 
FHP (2000) à crítica de KZ (1997). Segundo FHP, a segregação da 
amostra com firmas relativamente homogêneas dificulta a classi-
ficação por nível de restrição financeira. Talvez por isso não seja 
possível demonstrar que as empresas pequenas (já que elas podem 
ser grandes, na verdade) tiveram maior restrição financeira que as 
de grande porte.
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Em suma, os resultados permitem concluir que as empresas bra-
sileiras enfrentaram restrição de crédito no período 2003-2008, pois 
o fluxo de caixa foi determinante no fluxo de investimento delas. 
Também foi possível concluir que o efeito acelerador da demanda 
no investimento se confirmou. Adicionalmente, demonstrou-se que 
a taxa de juros real teve influência nas decisões de investimento das 
empresas brasileiras, no período estudado por este trabalho.

Ao segregar as empresas por porte, as grandes apresentaram o 
mesmo comportamento da amostra total, já as pequenas empresas 
apresentaram um comportamento incompatível com a teoria de 
FHP (1988), porém, condizente com a teoria do acelerador e o re-
sultado teórico esperado para a taxa de juros. O fluxo de caixa foi 
significativo, porém negativo, indicando a inexistência de restrições 
financeiras nas empresas menores no período estudado.

Conclusões

Como foi possível observar, historicamente, as firmas brasileiras 
financiaram seu investimento por meio dos recursos internos à fir-
ma. Constatou-se que, em diversos períodos, as empresas nacionais 
priorizaram uma estrutura de capital na qual os fundos internos ti-
nham maior destaque.

Para captar a importância do financiamento do investimento por 
meio dos recursos próprios foi elaborado um modelo em dados de 
painel, utilizando dados de balanço das empresas brasileiras de ca-
pital aberto, baseado no artigo seminal de FHP (1988), estudando 
o período 2003-2008. Pretendia-se mostrar que: (1) o fluxo de cai-
xa é variável, relevante para o investimento, ou seja, as empresas 
enfrentaram restrições financeiras; (2) a receita também, contudo 
esta capta o efeito acelerador; (3) a taxa de juros apresenta uma cor-
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relação negativa com o investimento; (4) nas empresas menores, o 
investimento é mais sensível ao fluxo de caixa; e (5) nas empresas 
menores, o investimento é mais sensível à taxa de juros.

Para a amostra total das empresas foi possível comprovar a rele-
vância do fluxo de caixa, da receita e da taxa de juros nas decisões 
de investimento, corroborando as hipóteses 1, 2 e 3. Portanto, pode-
-se concluir que havia restrições financeiras nas empresas brasilei-
ras de capital aberto entre 2003 e 2008.

Considerando a amostra das grandes empresas, as conclusões são 
exatamente as mesmas encontradas no caso da amostra completa. 
As hipóteses 1, 2 e 3 foram aceitas, sofrendo as firmas, portanto, 
restrições financeiras no período estudado. Cabe ressaltar que foi 
encontrada uma significância estatística menor para a taxa de juros 
nas grandes empresas, assim como um melhor ajustamento do mo-
delo comparativamente com a amostra total.

A aplicação do modelo para a amostra das pequenas empresas 
mostrou resultados contrários ao encontrado por FHP (1988). As 
hipóteses 2, 3 e 5 foram confirmadas. As variáveis receita e taxa 
de juros foram significativas, sendo esta última mais significativa 
neste grupo do que entre as grandes empresas. O fluxo de caixa foi 
significativo ao nível de 1%, mas apresentou coeficiente negativo, 
demonstrando que as firmas pequenas não sofreram restrições fi-
nanceiras entre 2003 e 2008. Portanto, esses resultados apontaram 
para a rejeição das hipóteses 1 e 4.

Diversas possíveis razões para esses resultados foram aventadas, 
tais como: problemas nos dados, problemas na segregação da amos-
tra (todas as empresas seriam grandes), baixa resposta das empresas 
às melhores condições do mercado doméstico e internacional veri-
ficadas a partir de 2003, a segregação por tamanho pode não ser a 
mais adequada para captar as diferenças de restrições financeiras 
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seguindo a abordagem de FHP [Cleary (2006)], e o investimento 
é uma função em U do fluxo de caixa, podendo essas empresas 
estarem em um segmento da função de investimento no qual um 
aumento do fluxo de caixa reduz as inversões [Povel e Raith (2001)].

Uma agenda futura para aprimorar esse estudo envolveria o aces-

so a uma base de dados maior, na qual constassem também em-

presas de capital fechado. Além disso, uma especificação diferente 

do modelo, talvez incorporando outras variáveis, poderia colaborar 

para um resultado teoricamente consistente no caso das pequenas 

empresas. Também segregar a amostra por grau de restrição finan-

ceira, considerando outras variáveis mais relacionadas à existência 

de informação assimétrica, poderia colaborar para resultados mais 

próximos ao de FHP. Outra hipótese é considerar a crítica de KZ 

(1997) e a abordagem de Cleary (1999). 

O fato é que, sendo o investimento o motor da economia, políti-

cas voltadas para aumentar a capacidade de investir das firmas são 

extremamente importantes. Nesse caso, como se pôde observar, 

as empresas brasileiras têm alta sensibilidade ao fluxo de caixa e 

ao efeito demanda, sendo, portanto, relevante a execução de polí-

ticas que foquem esses aspectos, tais como desonerações fiscais 

nas firmas e estímulo de demanda em diversos setores com gran-

de efeito multiplicador na economia (que pode ocorrer por meio 

de investimentos governamentais ou políticas pró-consumo). Em 

suma, políticas que coloquem dinheiro nas mãos das firmas para 

que estas possam se autofinanciar e expandir as inversões. No en-

tanto, a proposição de políticas específicas, nesse sentido, não faz 

parte do objetivo deste trabalho, ficando como pauta para desen-

volvimentos futuros.
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O limite de comprometimento da 
Receita Corrente Líquida em contratos 
de parceria público-privada

Bruno Gazzaneo Belsito
Felipe Benedito Viana*

Resumo

Este artigo discute a aplicação do art. 28 da Lei Federal 11.079/2004, 
que trata do limite de comprometimento da Receita Corrente Lí-
quida (RCL) de estados e municípios em projetos de concessão de-
senvolvidos no formato de parceria público-privada (PPP). Além de 
discorrer sobre o propósito do art. 28 e as alterações legislativas nele 
aplicadas, o texto aborda diferentes possibilidades interpretativas 
para o cômputo do limite, de modo que a restrição seja aplicada de 
forma razoável e não venha futuramente a coibir a utilização das 
PPPs para a implementação de políticas públicas.

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

This work discusses the enforcement of article 28 of Federal 
Statute n.º 11.079/2004, which establishes a percentage limit for the 
expenditure of public revenues owned by states and municipalities 
in projects structured as public-private partnerships. Besides 
describing the objective of the constraint and the recently legislative 
modifications applied to article 28, this work proposes different 
interpretative possibilities for the limit computation. Once the 
proposed interpretations be adopted, this restriction would be 
enforced reasonably and wouldn’t represent a possible threat for the 
future use of PPPs. 
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O tema em análise 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o art. 28 da Lei Fede-
ral 11.079 (Lei de parceria público-privada – PPP), de 30 de dezem-
bro de 2004, cuja redação atual estabelece para estados e municípios 
o limite de 5% da Receita Corrente Líquida (RCL) com gastos de-
correntes de contratos de PPP. 

Serão expostas, tendo em vista que a metodologia de cálculo do 
art. 28 suscita muitas discussões, as principais ideias que recente-
mente estiveram na ordem do dia em alguns projetos de PPP. Em 
suma, busca-se conferir uma interpretação razoável ao dispositivo 
para que sua aplicação, que tem por finalidade funcionar como uma 
regra de responsabilidade fiscal, não importe em uma restrição de-
masiadamente severa.

É importante ressaltar que o principal objetivo perseguido pelos 
autores deste artigo é o de dar notícia acerca de algumas das dife-
rentes ideias já aventadas sobre o tema, expondo os fundamentos 
jurídicos envolvidos e, na medida do possível, também contribuir 
para o aprimoramento do debate e dos instrumentos aplicados na 
estruturação dos projetos.1

1 O trabalho em tela partiu da atuação dos autores no âmbito da Área de Es-
truturação de Projetos do BNDES e foi fruto das interlocuções mantidas com 
diversos colegas de BNDES e advogados externos ao Banco. É importante fri-
sar que não se reclama a autoria sobre as ideias aqui contidas, as quais já vêm 
sendo pensadas – e paulatinamente aperfeiçoadas – na estruturação de diversos 
projetos de PPP, por consultores, advogados e gestores públicos. O artigo tem 
por objetivo registrar e sistematizar essas ideias de modo a fomentar o debate. 
As visões, comentários e sugestões constantes do texto não representam neces-
sariamente os posicionamentos ou entendimentos do BNDES.



126 Revista do BNDES 39, junho 2013

As parcerias público-privadas como forma de 
implementação de projetos

Disciplinadas, no âmbito federal, pela Lei 11.079/2004 (Lei de PPP), 
as parcerias público-privadas (PPPs) consistem em uma espécie de 
concessão de serviços públicos – cujas normas gerais estão dispos-
tas na Lei 8.987/95. 

A lógica encampada pela Lei de PPP foi a de incentivar o interes-
se e a participação da iniciativa privada em projetos de concessão, 
sobretudo aqueles que não seriam viáveis na forma da Lei 8.987/95 
por não serem financeiramente executáveis com o pagamento de 
tarifas pelos usuários diretos dos serviços.2

Para tanto, a Lei de PPP autorizou que o Poder Público (ou Po-
der Concedente, forma técnica de designar o Estado no âmbito dos 
contratos de PPP) se vinculasse contratualmente com o pagamento 
de contraprestações públicas, o que pode ser realizado segundo dois 
modelos:3

2 Nesse sentido, o art. 2º, parágrafo 3º, da Lei de PPP é importante para melhor 
compreender o campo residual de aplicação dessa lei.

3 O art. 2º da Lei de PPP traz as espécies de PPP: 

“Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 
modalidade patrocinada ou administrativa.

§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras pú-
blicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do 
parceiro público ao parceiro privado.

§ 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que 
a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva 
execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

§ 3º Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim enten-
dida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 
no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação 

pecuniária do parceiro público ao parceiro privado” [grifos nossos].
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1. Concessões Patrocinadas, em que o Poder Concedente suple-
menta a remuneração que o concessionário obtém com a co-
brança de tarifas dos usuários diretos dos serviços – ex.: pedá-
gios em rodovias; e

2. Concessões Administrativas, em que a remuneração do con-
cessionário é integralmente desembolsada pelo Poder Con-
cedente, em razão de este ser o usuário direto dos serviços 
delegados – que aqui se podem tratar de serviços públicos ou 
serviços administrativos. 

Houve a necessidade, levando em conta que o modelo de PPP 
pressupõe a aplicação direta de recursos públicos, de que a Lei de 
PPP trouxesse outras inovações, de modo a ensejar que as contra-
partidas públicas pudessem ser reduzidas e que o concessionário 
contasse com incentivos para prestar serviços adequados. 

Para isso, as inovações mais relevantes introduzidas pela lei são 
as seguintes: 

podendo alcançar até 35 anos (art. 5º, inciso I);

-
sionário (art. 4º, inciso VI), que informa até as hipóteses em 
que se admite o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 
(apenas nas hipóteses em que o risco tenha sido alocado ao 
Poder Público); 

-
cidas à concessionária, incluindo a criação de um Fundo Ga-
rantidor com regime jurídico de direito privado e patrimônio 
desvinculado dos entes públicos que o constituíram (art. 8º);
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Como se pode notar, parte das inovações trazidas pela lei é fun-
cionalmente orientada para propiciar a redução do valor da contra-
prestação, sobretudo por reduzir o risco do concessionário, como 
ocorre na alocação de riscos ao parceiro (público ou privado) mais 
apto a gerenciá-lo e no estabelecimento de garantias públicas que 
podem ser mais facilmente acessadas na hipótese de inadimplemen-
to das contraprestações, ou para fazer jus a indenizações devidas 
em razão da rescisão dos contratos. 

O interesse do Poder Público nesse tipo de contrato, tomando 
como base as características do modelo de PPP, pode ser resumida-
mente explicado com base em pelo menos duas vantagens.4

A primeira delas, de ordem financeira, diz respeito à possibili-
dade de superar o problema decorrente da indisponibilidade de re-
cursos públicos suficientes para a execução de investimentos dire-
tamente pelo Estado. Isso porque a prestação de serviços públicos e 
outras atividades de interesse social têm como pressuposto a execu-
ção de vultosos investimentos, decorrentes, sobretudo, da execução 
de obras e aquisição de equipamentos. 

Com a delegação dos serviços, o delegatário deverá aplicar capi-
tais próprios (e/ou de terceiros levantados no mercado financeiro) 
na execução dos investimentos que são pressuposto para a execução 
do contrato de concessão. O Poder Público ressarcirá esses investi-
mentos ao longo da concessão, com a remuneração devida em razão 
da prestação propriamente dita dos serviços. Portanto, o contrato 
de concessão possibilita que o valor dos investimentos necessários 
para satisfazer uma necessidade pública atual seja diluído no decor-
rer do prazo de vigência do contrato. 

4 As concessões tradicionais e PPPs dispõem de diversas outras vantagens, mas 
cuja análise desborda do proposto para o presente estudo. 
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A segunda vantagem (e uma característica-chave do modelo de 
PPP) é relativa à satisfação do princípio da eficiência administra-
tiva, uma vez que a Lei 11.079/2004 expressamente admitiu a re-
muneração atrelada à performance do concessionário.5 Trata-se de 
uma real inovação que se coaduna com a ideia de regulação por 
resultados – em contraposição à regulação por meios, própria das 
contratações públicas tradicionais.

Superado o período inicial de letargia no uso das PPPs, atualmen-
te podemos verificar um grande número de projetos já contratados 
ou em fase de estruturação, em setores como transporte rodoviário 
e metroviário, saneamento, disposição de resíduos, saúde, educação, 
revitalização urbana, hotelaria prisional e arenas esportivas. 

A restrição contida no art. 28 da Lei de PPP

A celebração de um contrato de PPP está condicionada à observân-
cia de uma série de requisitos expressos na Lei 11.079/2004 – que 
ainda prevê em seu art. 3º a aplicação subsidiária da Lei 8.987/95. 
Vale notar também que, tendo em vista a partição constitucional de 
competências, cabe aos estados e municípios editarem leis próprias 
que disciplinem e criem requisitos específicos para a delegação de 
serviços no âmbito das respectivas esferas administrativas.

Entre os diversos requisitos legais definidos para a delegação de 
atividades por meio do modelo de PPP, está o art. 28 da Lei 11.079/04. 

5 Os contratos de PPP usualmente trazem anexos técnicos dispondo sobre o me-
canismo de cálculo da remuneração do concessionário e indicadores de desem-
penho (associados à percepção de qualidade dos serviços) e disponibilidade. De 
modo sucinto, se o concessionário logra 100% de cumprimento dos indicadores, 
faz jus à integralidade da contraprestação pública definida no contrato. O atin-
gimento parcial dos indicadores enseja deduções por desempenho, que podem 
ser automaticamente implementadas pelo Poder Concedente. 
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Para a análise de tal condicionante, importa desde logo transcrever 
os exatos termos do dispositivo, que é o centro das ideias e teses que 
serão discutidas neste trabalho. 

Art. 28. A União não poderá conceder garantia ou realizar trans-
ferência voluntária aos Estados, Distrito Federal e Municípios se a 
soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjun-

to das parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, no 
ano anterior, a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida

do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 
(dez) anos subsequentes excederem a 5% (cinco por cento) da receita 
corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. (Redação 
dada pela Lei nº 12.766, de 2012) 
§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que contratarem 
empreendimentos por intermédio de parcerias público-privadas de-
verão encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro 

Nacional, previamente à contratação, as informações necessárias 
para cumprimento do previsto no caput deste artigo.
§ 2o Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão com-
putadas as despesas derivadas de contratos de parceria celebrados 
pela administração pública direta, autarquias, fundações públicas, 
empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entida-
des controladas, direta ou indiretamente, pelo respectivo ente, exclu-
ídas as empresas estatais não dependentes. (Redação dada pela Lei 
nº 12.024, de 2009)
§ 3o (VETADO) [grifos nossos].

De modo simplificado, por Receita Corrente Líquida, deve-se en-
tender, nos termos da definição legal contida no art. 2º, inciso IV, da 
Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF), o “somatório das receitas tributárias, de contribuições, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços,transferências 
correntes e outras receitas também correntes”. 6

6 O art. 2º da Lei Complementar 101/2000 trata da RCL e de sua forma de cálculo, 
dispondo sobre quais são as receitas e deduções que devem ser consideradas em 
sua contabilização. 
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De modo genérico, estão compreendidos na RCL os recursos fi-
nanceiros classificados como receitas correntes e que se destinem, 
entre outros fins, às aplicações de manutenção e funcionamento das 
“atividades-meio” e “atividades-fim” enquadradas como despesas 
correntes [Machado e Reis (2008)]. 

Com base no que pode ser observado da redação do art. 28, a Lei 
11.079/04 fixou limites prudenciais de comprometimento da RCL 
com as despesas de caráter continuado derivadas do conjunto de 

PPPs contratadas. Com efeito, há duas facetas da limitação impos-
ta pelo dispositivo: 

1. 5% da RCL observada do exercício anterior – regula a relação 
entre a receita presente e as despesas com a contratação da PPP; 

2. 5% da RCL estimada para os dez exercícios subsequentes – 
regula a relação entre as despesas futuras do ente federado, 
decorrentes dos contratos de PPP celebrados ou em vias de o 
serem, e as projeções da RCL no horizonte de dez anos. 

Segundo a norma constante do art. 28, caput, a contratação de 
uma parceria público-privada deve levar em consideração não so-
mente as informações sobre a receita atual, mas também as pro-
jeções futuras da RCL – contabilizadas, ressalta-se, com base em 
critérios tecnicamente bem engendrados.7 Essa preocupação com o 
comprometimento futuro de receitas decorre da lógica do modelo, o 

7 O art. 4º, parágrafo 2º, da LC 101/2001 estabelece que o Anexo de Metas Fis-
cais, que acompanha a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), deve prever 
“metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 
resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a 
que se referirem e para os dois seguintes”. Nesse sentido, parece razoável supor 
que as projeções de comprometimento da RCL para os dez anos subsequentes, 
de acordo com o teor do art. 28 da Lei de PPP, devem seguir racional de cálculo 
e premissas semelhantes aos aplicados para as projeções de receitas, despesas e 
resultados já exigidos na LDO. 



132 Revista do BNDES 39, junho 2013

qual pressupõe o estabelecimento de vínculos longos entre o Poder 
Público e agentes privados – que, nos termos do art. 5º, inciso I, da 
Lei 11.079/04, podem chegar a 35 anos. 

A limitação estabelecida pelo art. 28 foi criada com o objetivo de 
evitar que as PPPs fossem utilizadas como um instrumento de ocul-
tação de endividamento dos entes contratantes.8, 9 Tal preocupação 
decorre, em grande parte, do fato de que os contratos celebrados na 
forma de PPP, em regra,10 não são classificados como operações de 
crédito (dívida), o que afasta comandos previstos na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (arts. 30 e 32, inciso III) e em resoluções editadas 
pelo Senado Federal estabelecendo limites de endividamento públi-
co (em especial as resoluções 40 e 43).11

Para tanto, estabeleceu-se que a extrapolação do limite percen-
tual previsto no art. 28 por estados, municípios e Distrito Federal 
(DF) (“entes subnacionais”) acarretaria as seguintes consequências:

1. não receber garantias para realizar operações de crédito;

2. não receber transferências voluntárias. 

8 Em relação a isso, vale mencionar a lição de Lucas Navarro Prado. O autor des-
taca que o propósito do art. 28 foi o de “criar na Lei de PPP um limite objetivo, 
capaz de evitar manipulações contábeis, com a única finalidade de burlar os 
limites de endividamento, o que colocaria em risco o sistema de controle fiscal 
da LRF” [Prado (2011, p. 63)].

9 É importante pontuar que essa mesma razão de ser está presente no art. 22 da 
Lei de PPP, que é aplicado exclusivamente para a União.

10 A Portaria 614 da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) estabelece que as PPPs 
podem excepcionalmente ser consideradas operações de crédito quando ocorrer 
assunção de parte relevante dos riscos de construção, demanda e disponibili-
dade pelo Poder Concedente. A íntegra do texto do referido normativo pode ser 
acessado em: <http://www.planejamento.gov.br/hotsites/ppp/conteudo/legisla-
cao/arquivos_down/060821_port_614.pdf>.

11 A Competência do Senado Federal para tratar do tema dos limites de compro-
metimento com operações de crédito aplicável aos entes federativos consta do 
art. 52, inciso VII, da Constituição da República.
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Foram aventadas diversas controvérsias acerca da constituciona-

lidade do art. 28. Sinteticamente, aqueles que sustentam a invalida-

de da norma afirmam que a União, por meio do dispositivo, estaria 

instituindo normas gerais de Direito Financeiro por meio de Lei 

Ordinária – o que seria vedado, nos termos do art. 163, inciso I, da 

Constituição Federal. 

A lógica do sistema constitucional é que estados, municípios e 

DF devem ter autonomia para gerir seus orçamentos, estabelecendo 

até os regramentos que lhes sejam específicos. O poder normativo 

da União se restringiria à edição de normas gerais, obrigatoriamen-

te veiculadas por meio de lei complementar, espécie normativa que 

requer quorum de aprovação qualificado. O art. 28 seria, então, um 

subterfúgio para elidir a aplicação do comando normativo constante 

do art. 163, inciso I, da Constituição Federal.

Em sentido oposto, argumenta-se que o art. 28 da Lei de PPP não 

veda em absoluto a contratação de parcerias que extrapolem o limite 

de 5% da RCL. O comando estaria, na realidade, voltado apenas 

para a União, que ficaria impossibilitada de realizar transferências 

voluntárias e conceder garantias para os estados, municípios e DF. 

Em tese, as administrações desses entes poderiam livremente de-

cidir por extrapolar ou não o limite, tendo em vista a significância 

das garantias e repasses federais para os respectivos orçamentos.12

12 Sobre o tema da inconstitucionalidade do dispositivo, vale transcrever excerto 
do livro de comentários à Lei de PPP de Ribeiro e Prado (2007, p. 449): “Por 
fim, é necessário fazer uma última nota sobre o problema da constitucionalida-
de do dispositivo. Ele condiciona a outorga de garantias em operações de crédi-
to e a realização de transferências voluntárias pela União aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios ao cumprimento, por tais entes, dos limites de despesa 
com PPPs de 1% da RCL. A rigor, é ato discricionário da União a emissão das 
garantias e a realização das aludidas transferências de recursos, de maneira que 
não há qualquer impedimento a que a lei ordinária, como a Lei de PPP, estabele-
ça condições e limitações para tanto. [...] O problema é que o dispositivo utiliza 
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Independentemente dos argumentos aventados acima, o fato é 
que a realidade dos estados e municípios brasileiros não permite 
que estes abdiquem das transferências voluntárias e concessões de 
garantias realizadas a seu favor pela União. Dessa forma, embora 
o destinatário formal do artigo sob exame seja o administrador fe-
deral, os estados e municípios deverão, por absoluta necessidade, 
atender ao limite de 5% estabelecido na Lei de PPP.13, 14

um meio lícito (o condicionamento da realização de transferências e garantias 
em operações de crédito) para obter fins que, em face do art.163, I, da CF, só 
poderiam ser logrados diretamente por lei complementar (limitação de despe-
sas de PPPs dos Estados, Distrito Federal e Municípios a 1% da RCL). Note-se 
que os entes subnacionais da Federação, em sua grande maioria, dependem, os 
mais pujantes, das garantias da União para renegociação das suas dívidas; os 
menores, das transferências voluntárias. A sanção, portanto, é extremamente 
contundente e força Estados e Municípios indiretamente a cumprir uma regra 
de finanças públicas que só poderia ser estipulada por lei complementar. Por 
essa razão, pensamos estar o dispositivo eivado de inconstitucionalidade”. Re-
gistre-se que, à época de tal edição, o limite da RCL estabelecido na Lei de PPP 
ainda era de 1%. 

13 Para que as sanções fixadas possam ser aplicadas, os entes públicos devem 
informar ao Senado e à STN sobre as parcerias que estejam estruturando, con-
forme o art. 28, parágrafo 1º, da Lei de PPP. A importância e o papel desempe-
nhado pela STN serão abordados na seção “A atuação da Secretaria do Tesouro 
Nacional na interpretação do art. 28 da Lei de PPP” deste trabalho. 

14 No mesmo sentido do que já foi comentado, a par da correção ou incorreção das 
teses jurídicas aventadas, o ponto é que a eventual declaração da inconstitucio-
nalidade do art. 28 da Lei de PPP faria o regramento legal das PPPs não contar 
com uma norma que evitasse, de modo eficiente, a contratação desenfreada de 
parcerias. Seriam incidentes apenas as regras de responsabilidade fiscal genéri-
cas, entre as quais os artigos 4º, 29, 30 e 32 da LRF, aos quais se faz remissão no 
art. 10 da Lei de PPP e que tratam das metas de resultados fiscais e dos limites e 
das condições para endividamento e contratação de operações de crédito pelos 
entes federativos (observado o disposto na Portaria 614/2006, da STN). Seriam 
também incidentes as regras da LRF que tratam da majoração ou criação de 
despesas públicas, mas que não refletem necessariamente a preocupação com a 
assunção de compromissos financeiros de longo prazo de modo semelhante ao 
art. 28, da Lei de PPP.
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A Tabela 1 mostra a sistemática de cálculo do comprometimento 
da RCL para efeito de cumprimento do comando previsto no art. 28 
da Lei de PPP.15

Tabela 1 

Metodologia de cálculo do comprometimento de RCL com 

PPP (em R$ milhões)

Ano

Despesas com PPP Total /RCL

Do 

ente

(A)

De estatais 

dependentes*

(B)

Total

(C=A+B)

RCL

(D)

(C/D)

(%)

Ano anterior 80 30 110 30.000 0,4

1 112 42 154 30.450 0,5

2 146 50 196 31.059 0,6

3 189 60 250 31.680 0,8

4 246 73 319 32.314 1,0

5 320 87 407 32.960 1,2

6 416 105 520 33.619 1,5

7 541 125 666 34.292 1,9

8 703 150 853 34.977 2,4

9 914 181 1.094 35.677 3,1

10 1.188 217 1.404 36.391 3,9

Total 4.773 1.090 5.864 333.419 1,8

Fonte: Elaboração própria, com base em Rocha (2011).

15 A Tabela 1 se baseia em modelos apresentados em Rocha (2010). No trabalho 
mencionado, o autor expõe quadros esquemáticos semelhantes para diversos es-
tados, preenchidos com informações referentes aos projetos de PPP que haviam 
sido contratados à época da elaboração de seu estudo. 

* Os números inseridos na tabela são meramente aleatórios e ilustrativos, tendo o 
propósito de facilitar o entendimento acerca da metodologia de cálculo do limite 
previsto na Lei de PPP e não representam a realidade de nenhum ente federativo 

específico.
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Nesse contexto, por meio do disposto no art. 28 da Lei de PPP, 

enfatiza-se o dever de cumprimento das regras de responsabilidade 

fiscal, restringindo-se o estabelecimento de compromissos finan-

ceiros (despesas de caráter continuado) que podem obstaculizar a 

gestão orçamentária pelos mandatários subsequentes. Em síntese, a 

regra do art. 28 tem o objetivo de prevenir a contratação desenfrea-

da de projetos, limitando a autonomia decisória dos governos sobre 

a aplicação dos escassos recursos públicos.

O modelo de parcerias público-privadas passou por um longo pe-

ríodo sem aplicação efetiva, o que retardou a preocupação dos entes 

federativos com a restrição incidente sobre o comprometimento da 

RCL.16 Entretanto, superado o imobilismo inicial, o que se verifica 

é que nos últimos anos a utilização desse instrumento vem se inten-

sificando, tendo em vista, sobretudo: (1) a crescente necessidade de 

implementar vultosos investimentos públicos na área de infraestru-

tura; (2) a necessidade de contar com capital e expertise de parceiros 

privados; e (3) a percepção de que as PPPs viabilizam uma aplicação 

mais eficiente de recursos públicos. Dessa forma, em face do uso 

crescente das PPPs na concretização de políticas públicas, uma li-

mitação excessiva da RCL como parâmetro para a utilização desses 

16 Diversas razões podem explicar por que o modelo de PPP não foi prontamente 
disseminado, entre elas: a necessidade de estruturação pelos entes federativos 
de garantias que viabilizem a assunção de riscos pelo Poder Público; a comple-
xidade das modelagens de PPP, que envolvem diversos elementos técnicos, nem 
sempre supríveis pelos quadros de pessoal das administrações públicas ou fa-
cilmente contratáveis no setor privado; a necessidade de desenvolver estruturas 
regulatórias adequadas para acompanhar a prestação dos serviços delegados; a 
necessidade de criar uma cultura de associação e partilha de responsabilidades 
entre o Poder Público e os agentes de mercado.
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instrumentos pode ser considerada uma restrição preocupante, em 
especial para os entes municipais.17

Nesse sentido, nota-se que recentes modificações na Lei 11.079/04 
vêm constantemente aumentando o limite de RCL para PPP fixado 
naquela norma legal, o que parece constituir um reflexo da cres-
cente necessidade de os entes federativos estruturarem projetos de 
parcerias público-privadas. 

A primeira modificação no art. 28, caput, da Lei de PPP foi efe-
tuada pela Lei 12.024, de 27 de agosto de 2009, que veiculou duas 
inovações:

1. aumentou o limite permitido de despesas dos entes públicos 
em pagamentos de contratos de PPP, de 1% para 3% da RCL; e

2. corrigiu o tratamento assimétrico decorrente do veto ao pará-
grafo 3º do art. 28 da lei, que havia afetado a incidência de tal 
limite em relação às empresas estatais.18

17 No trabalho “PPPs e responsabilidade fiscal: entrave ou cautela necessária?”, 
Andrade e Martins (2011, p. 5) sustentam que “não parece ser plenamente vá-
lida a afirmação de que o limite de 3% da RCL é um dos principais entraves 
para a utilização em maior medida dos contratos de PPP por Estados e Municí-
pios”. Para fundamentar suas conclusões, os autores mostram dados financeiros 
dos entes federativos que já se valem de contratos de PPP, comprovando que o 
percentual de comprometimento da RCL desses entes é pequeno. Segundo os 
dados expostos, essa realidade é especialmente verdadeira para os estados da 
federação, tendo em vista que suas receitas são em geral elevadas. Por outro 
lado, no que concerne aos municípios, advertem que RCL pequena pode vir a 
ser um entrave para a contratação de projetos de PPP. 

18 A redação original da Lei de PPP já excepcionava que os recursos desembolsa-
dos por empresas estatais não dependentes, no bojo dos contratos de PPP por 
elas celebrados, fossem contabilizados no limite de RCL do ente controlador. 
Naturalmente, com a supressão do dispositivo, as despesas decorrentes das par-
cerias celebradas por estatais não dependentes também passaram a consumir o 
limite de RCL do ente político subordinante. Com o aludido veto, o tratamento 
dispensado às empresas estatais não dependentes se tornou assistemático, ten-
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Ocorre que o motivo que ensejou a primeira majoração do limite 
de comprometimento da RCL retornou à pauta de discussões: tra-
tava-se da perspectiva de extrapolação do limite por alguns entes, 
sobretudo em razão de as PPPs estarem se tornando paulatinamente 
mais atrativas como instrumentos para a viabilização de investi-
mentos. Mesmo depois da alteração veiculada pela Lei 12.024/2009, 
alguns entes federativos brasileiros, que contavam com diversos 
projetos de parcerias já contratados e/ou em perspectiva, caminha-
vam progressivamente para exaurir seus respectivos limites. 

Diante desse cenário, em agosto de 2012 foi editada a Medida Pro-
visória (MP) 575 (posteriormente convertida na Lei 12.766/2012), 
que, entre outras inovações, majorou para 5% o limite de compro-
metimento da RCL de estados, municípios e DF com projetos de 
PPP. Vale destacar que essa nova modificação ocorreu apenas três 
anos depois da edição da Lei 12.024/09, que havia fixado o limite 
anterior, de 3%.

De acordo com a Exposição de Motivos da referida MP, corrobo-
rando os fatos aqui expostos, o aumento em questão visou “tornar 
possível que os entes que estão tendo parcerias exitosas por meio 

do em vista que: (1) as receitas geradas por tais empresas, no mais das vezes 
significativas, não são contabilizadas na RCL do ente federativo controlador, 
conforme a dicção do art. 2º, inciso IV, da LRF (já comentado na seção “A 
restrição contida no art. 28 da Lei de PPP”; e (2) as estatais não dependentes são 
justamente aquelas que não necessitam da transferência de recursos financeiros 
do ente controlador para fazer frente a suas despesas de custeio, com pessoal 

e de capital, portanto, as PPPs por elas implementadas não representam ônus 
financeiro – e por consequência, risco fiscal – para seus respectivos controlado-
res. O tratamento errôneo ora comentado foi corrigido pela Lei 12.024/09. Pela 
nova redação, as despesas contratadas por estatais não dependentes, em razão 
de seus projetos de PPP, ficam fora do limite estabelecido no caput do art. 28. 
Assim como qualquer empresa, a mais significativa das restrições para a assun-
ção de qualquer compromisso de natureza financeira precisa ser a capacidade 
de gerar receitas que façam frente às obrigações assumidas.
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do uso da Lei não tenham que ter frustrados seus planos de inves-
timentos porque estão próximos dos limites existentes até então”.19

Anote-se que a norma em questão veio enfim a ser incorporada per-
manentemente na Lei de PPP quando da conversão da aludida MP 
na Lei 12.766, de 27 de dezembro de 2012.

É importante destacar que a regra do art. 28 da Lei 11.079/04, 
se bem calibrada, é salutar e plenamente legítima. Não obstante os 
limites já estabelecidos nos normativos que versam sobre finanças 
públicas, há de fato a necessidade de serem criadas restrições espe-
cíficas para a contratação de projetos de PPP, por conta dos longos 
prazos usualmente envolvidos nesses ajustes. 

Entretanto, nos termos do que será apresentado nos itens se-
guintes, o que se verifica atualmente é uma interpretação jurídi-
ca equivocada acerca do comando previsto no art. 28 e que pode 
consubstanciar-se em um obstáculo não razoável à contratação de 
projetos de PPP. Tal situação se mantém, ainda que considerado o 
novo limite de 5% da RCL, que tende, em breve, a não ser suficien-
te em função da crescente propensão dos estados e municípios a 
utilizarem-se do instituto da PPP.

O entendimento hoje praticado pelos entes contratantes, e que 
se deve em muito à ausência de critérios normativos editados pelos 

19 Ainda de acordo com a referida exposição (p. 6), “passados mais de 6 (seis) anos 
da promulgação da Lei Federal de PPP, ainda não se materializou o risco fiscal 
temido quando da publicação desta, permitindo-se assim que se amplie o limite 
de modo a dar flexibilidade de setores a serem atendidos por esta importante 
inovação. Deve-se considerar ainda que a alteração do limite contribuirá, em 
boa medida, para a ampliação dos investimentos públicos, reforçando o esforço 
em curso na União e demais entes, fundamentais para minimizar os reflexos 
da crise financeira internacional no Brasil”. A íntegra do documento pode ser 
acessada em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegr
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órgãos competentes, decorre da literalidade do art. 28. De modo 
resumido, os entes contratantes atualmente contabilizam a integra-
lidade das despesas continuadas referentes aos projetos de PPP no 
montante de 5% da RCL.

Já adiantando os argumentos que serão detalhados em tópico 
próprio, a interpretação que vem sendo tacitamente admitida não 
é a melhor forma de compreender o limite de comprometimento da 
RCL estabelecido na Lei 11.079/04.

O primeiro dado que se deve ter em vista é que não se pode des-
considerar a circunstância de que o Estado já incorre em gastos no 
custeio de determinados serviços que são prestados à população e 
que pode legitimamente optar por transferir tais atividades a parti-
culares (concessionários) – sem que disso resultem necessariamente 
despesas novas. Nesse contexto, essa primeira questão refere-se ao 
tratamento jurídico que deve ser dispensado aos recursos que já são 
aplicados pelo Poder Concedente na prestação das atividades que 
serão concedidas, ou seja, se devem ou não ser contabilizados no 
limite de 5% da RCL levando em conta sua origem.

Além desse primeiro dado, a definição dos gastos que devem ser 
considerados no limite percentual em tela também é objeto de ou-
tra questão, que incide sobre a interpretação da expressão “caráter 
continuado”, contida no mesmo dispositivo legal. A controvérsia se 
refere à natureza das despesas provenientes dos contratos de PPP, 
e sua pacificação ofereceria importantes respaldo e segurança aos 
estados e municípios que vêm aperfeiçoando os mecanismos econô-
mico-financeiros de estruturação e execução de parcerias.

Nas seções seguintes, ao se explorarem essas questões, procurar-se-á 
expor as interpretações que mais potencializam o instituto das parce-
rias público-privadas e que melhor se coadunam com as finalidades 
que inspiraram a edição das normas legais regedoras da matéria. 
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A atuação da Secretaria do Tesouro Nacional na 
interpretação do art. 28 da Lei de PPP

Antes de analisar as diferentes interpretações possíveis para o 

art. 28 da Lei de PPP, mostra-se pertinente trazer algumas informa-

ções sobre o papel a ser desempenhado pela STN. Tendo em vista 

a atribuição institucional conferida a tal órgão, qualquer alteração 

na interpretação sobre limites de comprometimento da RCL em 

projetos de parceria público-privada carecerá da formalização de 

seu assentimento.20

No âmbito da Lei 11.079/04, afora a menção no art. 28, pa-

rágrafo 1º, já transcrito, a participação da STN no controle de 

legalidade e compatibilidade das PPPs à legislação de Direito Fi-

nanceiro decorre também da combinação do art. 10, inciso I, alínea 

“c” e art. 25, transcritos a seguir.

Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida 

de licitação na modalidade de concorrência, estando a abertura do 

processo licitatório condicionada a:

20 A STN vem exercendo sua competência regulamentar e editando atos norma-
tivos referentes aos contratos de PPP. É o caso da Portaria 614, de 21 de agosto 
de 2006, que “estabelece normas gerais relativas à consolidação das contas pú-
blicas aplicáveis aos contratos de parceria público-privada – PPP, de que trata 
a Lei 11.079, de 2004”. Outra iniciativa que pode ser mencionada, embora sem 
caráter normativo, é a publicação de materiais destinados a facilitar a atuação 
de gestores públicos, como o Manual de Contabilidade do Setor Público (que 
contém capítulo específico sobre PPP). O documento, que pode ser acessado 
por meio do endereço eletrônico <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legisla-
cao/download/contabilidade/ParteIII_PCE.pdf>, tem por destinatárias as ad-
ministrações públicas das três esferas federativas e traz informações sobre pro-
cedimentos para contabilização e escrituração de informações financeiras dos 
entes – embora não aborde especificamente o assunto versado neste trabalho. 
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I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo 

técnico que demonstre:

a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identi-

ficação das razões que justifiquem a opção pela forma de parceria 

público-privada;

b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de 

resultados fiscais previstas no Anexo referido no § 1o do art. 4o da 

Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos 

financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento 

permanente de receita ou pela redução permanente de despesa; e

c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do 

art. 25 desta Lei, a observância dos limites e condições decor-

rentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da Lei Complementar 

no 101, de 4 de maio de 2000, pelas obrigações contraídas pela 

Administração Pública relativas ao objeto do contrato; 

[...]

Art. 25. A Secretaria do Tesouro Nacional editará, na forma da legis-

lação pertinente, normas gerais relativas à consolidação das contas 

públicas aplicáveis aos contratos de parceria público-privada [grifos 

nossos].

Por meio da combinação das regras previstas nos arts. 10 e 25 da 

Lei de PPP, pode ser entendida a competência da STN, na condição 

de órgão central de contabilidade da União, para editar normas ge-

rais acerca da consolidação das contas públicas aplicáveis aos con-

tratos de PPP. Nessa atribuição normativa, está a prerrogativa que 

a referida secretaria detém de editar normas interpretativas sobre 

o limite de endividamento de estados e municípios com projetos 

de PPP, estabelecendo entendimentos e procedimentos uniformes 

a serem observados por todos os entes federativos que pretendam 

delegar serviços por meio desse modelo. 
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A abrangência da limitação inscrita no art. 28 
da Lei de PPP

O traço comum entre as diferentes opções interpretativas: 
a maximização do princípio da eficiência

Nas seções seguintes, serão explicitados diversos argumentos a fim 
de propiciar uma interpretação mais adequada das disposições le-
gais que tratam do limite de RCL. Para tanto, o comando previsto no 
art. 28 da Lei de PPP será cotejado com alguns dos elementos tradicio-
nais de interpretação já há muito consolidados na dogmática jurídica, 
em especial os elementos literal (usualmente designado também de 
gramatical ou semântico), teleológico e sistemático.21 A ideia central 
é expor algumas possibilidades hermenêuticas diversas do entendi-
mento atualmente praticado pelos gestores públicos, que, conforme já 
comentado, trata-se de uma interpretação restritiva em excesso. 

Dessa forma, é importante destacar que as diversas opções inter-
pretativas que enfoquem a gestão dos negócios públicos, sobretudo 
no âmbito do Direito Público Econômico, devem ser norteadas pela 
busca da maximização do princípio da eficiência. A finalidade úl-
tima do Estado consiste em satisfazer da melhor forma possível o 
interesse público, o que implica deveres como o de alocar os recur-
sos públicos da forma que revele maior economicidade e de, sempre 

21 Os elementos tradicionais da interpretação jurídica são: interpretação grama-
tical (literal ou semântica), interpretação histórica, interpretação sistemática e 
interpretação teleológica. Esses diferentes elementos não se excluem ou operam 
isoladamente, sendo a interpretação fruto da combinação e do controle recípro-
co entre eles. Conforme Barroso (2009, p. 291): “a interpretação, portanto, deve 
levar em conta o texto da norma (interpretação gramatical), sua conexão com 
outras normas (interpretação sistemática), sua finalidade (interpretação teleo-
lógica) e aspectos do seu processo de criação (interpretação histórica)”. 
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que possível, promover a interpretação das leis e institutos jurídicos 
pragmaticamente voltada para a satisfação das necessidades sociais. 

O princípio da eficiência foi previsto expressamente no art. 37, 
caput, da Constituição Federal, nos termos da redação conferida 
pela Emenda Constitucional 19, de 4 de junho de 1998. A previsão 
expressa da regra, ainda que salutar, é de todo modo desnecessária, 
visto que é impossível conceber a atuação estatal dissociada do de-
ver de bem gerir os negócios públicos.22 No âmbito federal, o prin-
cípio em questão já havia sido previsto, em sede infraconstitucional, 
no art. 2º, caput, da Lei 9.784, de 20 de janeiro de 1999.

Como já adiantado, o princípio da eficiência, sempre que possí-
vel, deve abrir-se para considerações de ordem pragmática, ou seja, 
argumentos assentados nas consequências que podem ser extraídas 
da aplicação da norma jurídica.23 Naturalmente, a margem de discri-
cionariedade do intérprete na concretização do comando legal não é 
a mais ampla possível, visto que uma interpretação pragmaticamente 

22 A eficiência, nos dizeres de Aragão (2009, p. 297), “não deve ser entendida 
apenas como a maximização do lucro, mas sim como um melhor exercício das 
missões de interesse coletivo que incumbe ao Estado, que deve obter a maior 
realização prática possível das finalidades do ordenamento jurídico, com os 
menores ônus possíveis, tanto para o próprio Estado, especialmente de índole 
financeira, como para as liberdades dos cidadãos”. 

23 Ainda na esteira da lição de Aragão (2009, p. 297): “Uma interpretação/apli-
cação da lei, que não esteja sendo capaz de atingir concreta e materialmente 
os seus objetivos, não pode ser considerada com a interpretação mais correta. 
Note-se que estas mudanças metodológicas evidenciam a queda do mito da in-
terpretação como atividade meramente declaratória do que já estava na lei, da 
única interpretação possível, já que os resultados práticos desta ou daquela for-
ma de aplicação da norma terão relevante papel na determinação de qual, entre 
as diversas interpretações plausíveis existentes, deverá ser adotada, opção que 
posteriormente, pode inclusive vir a ser alterada diante da comprovada mudan-
ça dos dados da realidade, que devam ser acompanhados de uma nova estratégia 
regulatória”. 
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orientada tem, entre outros limites, o texto normativo e os demais 
elementos da interpretação jurídica.

Em conclusão, se a conjugação dos diferentes elementos de in-
terpretação autorizar múltiplas possibilidades de aplicação da lei, 
caberá ao intérprete, tendo em vista a dicção constitucional que ca-
racteriza a eficiência como princípio da Administração Pública, op-
tar por aquela que importe na melhor gestão dos negócios públicos. 

A questão da origem das despesas da PPP 

Interpretação meramente textual do limite previsto no       
art. 28 da Lei de PPP

Conforme já adiantado no item anterior, a interpretação meramente 
textual é a que se prende na literalidade do texto legislativo. A esse 
respeito, qualquer interpretação jurídica parte necessariamente do 
exame de significado e alcance de cada uma das palavras do pre-
ceito legal. No caso, uma das possibilidades que pode ser extraída 
com base na interpretação literal é a necessidade de contabilizar no 
limite de 5% da RCL, sem qualquer temperamento, todas as despe-
sas referentes aos projetos de PPP contratados pelo ente federativo. 
Trata-se do entendimento que vem sendo atualmente praticado e 
que tem como efeito adverso propiciar um exaurimento mais acele-
rado do limite de comprometimento da RCL previsto na lei. 

Do ponto de vista meramente pragmático, os administradores 
estaduais e municipais tendem a optar por uma interpretação mais 
conservadora do dispositivo legal,24 de modo a afastar o risco de que 

24 Lucas Navarro Prado (Condições prévias (...), op. cit.) adverte que, em que pese 
sua opinião técnica, o entendimento aparentemente prevalecente na STN é de 
que os gastos decorrentes de contratos de PPP devem ser indistintamente con-
tabilizados no limite percentual da RCL – independentemente de serem des-
pesas novas ou despesas preexistentes. O fundamento do autor é a análise do 
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os entes por eles geridos sejam sancionados com a indisponibilidade 
de garantias ou transferências voluntárias da União. 

Essa primeira interpretação, por razões que serão levantadas nas 
seções seguintes, parece não ser a melhor opção, nas perspectivas 
jurídica e econômica, por tolher acentuadamente muitas das poten-
cialidades do instituto das parcerias público-privadas. 

Interpretação textual e finalística do art. 28

A redação do art. 28 da Lei de PPP destaca que, para fins de cálcu-
lo do montante de recursos comprometidos em face da RCL, serão 
considerados apenas os gastos que sejam derivados dos contratos 
de PPP. Nesse contexto, parece que a primeira providência para 
mensurar o real alcance da norma jurídica é identificar o sentido 
dicionarizado do adjetivo “derivado”, para o qual são comumente 
apontados como sinônimos os vocábulos “apartado”, “desviado”, 
“proveniente”, “oriundo”, “originário”, “resultante”.25

De acordo com o entendimento defendido no presente artigo, uma 
leitura mais atenta do art. 28 leva a crer que o emprego do vocábulo 
“derivados” implica – nas hipóteses em que a PPP venha a substituir 
a prestação de serviços já disponibilizados pelo Estado – que sejam 

Demonstrativo Constante do Manual técnico de demonstrações fiscais vigente

(aprovado pela Portaria STN 577/2008), elaborado e publicado pela Secretaria. 
Os modelos de demonstrações apresentados no manual não fazem a distinção 
comentada, qual seja, a distinção entre despesas novas e preexistentes. Concor-
da-se aqui com o entendimento do autor quanto a ser mais apropriada a adoção 
de uma posição prudente, consistente na não segregação entre os dois tipos de 
despesas, mas também parece que o modelo veiculado no manual não represen-
ta a construção de um consenso no âmbito da STN sobre a exegese do art. 28 da 
Lei de PPP. O documento em comento foi elaborado em 2008, quando poucos 
projetos de PPP haviam sido contratados e o tema da metodologia de cálculo 
não havia se inserido efetivamente na pauta de discussão. 

25 Cf. Ferreira, A. B. H. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio, versão 7.0.2.
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consideradas no limite de RCL apenas as despesas efetivamente no-
vas, ou seja, as que onerem adicionalmente o Estado a partir da 
concessão da atividade. 

Portanto, ainda no campo da interpretação meramente semânti-
ca, parece que o real alcance da norma, diferentemente do que vem 
sendo praticado, é o de fazer a distinção entre despesas já incorridas 
e despesas efetivamente geradas com a delegação, via contratos de 
PPP, do serviço público ou da atividade administrativa. 

Cabe observar que, caso o objetivo da lei fosse incluir, na contabi-
lização da limitação em tela, todo o universo de despesas que guar-
dasse alguma ligação com as PPP, o texto legal não teria adotado o 
vocábulo “derivadas”, mas sim um como “envolvidas”, “relaciona-
das”, “relativas”, “correspondentes” etc., que são termos dotados de 
uma acepção muito mais abrangente e genérica do que aquele eleito 
pelo dispositivo em questão, cuja semântica remete à restrita ideia 
de origem. 

Nos termos desse entendimento, tem-se que o objetivo da lei foi 
fazer tacitamente a diferenciação entre, de um lado, a categoria das 
despesas originalmente criadas pelo contrato de PPP e, de outro, a 
categoria das despesas já existentes antes da contratação da parce-
ria, as quais passam a ser meramente incorporadas em tal contrato. 
Ao fazer tal distinção, a norma legal incluiu apenas a primeira ca-
tegoria na contabilização para fins de verificação do comprometi-
mento da RCL. 

Dessa forma, a primeira das ideias aventadas neste artigo diz res-
peito à diferenciação entre despesas preexistentes e despesas efeti-
vamente criadas a partir dos contratos de PPP. Consoante o ponto de 
vista aqui desenvolvido, para atender à norma legal, é necessário que 
se contabilize como “despesas de caráter continuado decorrentes de 
contratos de PPP” apenas a eventual diferença entre: os pagamentos 
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a serem efetuados para o parceiro privado (concessionário do servi-
ço), no âmbito da concessão, em remuneração a seus investimentos 
em infraestrutura e à operação dos serviços prestados; e o valor que 
o ente federativo já aplicava no custeio dos serviços transferidos, no 
momento anterior à delegação.

No que toca à remuneração do concessionário, vale destacar 
que ela cobre despesas de duas naturezas. A primeira correspon-
de à cobertura dos investimentos efetuados pelo parceiro privado a 
suas expensas. De modo genérico, trata-se de gastos de capital, que 
abrangem obras (construção, reconstrução, reforma etc.), aquisição 
de equipamentos e todo tipo de intervenção que é pressuposto para 
a disponibilização e continuidade do serviço.26 O segundo elemen-
to da contrapartida pública trata da remuneração do concessionário 
pela execução dos serviços abrangidos pela concessão,27 ou seja, 
destina-se ao custeio dos gastos operacionais envolvidos no projeto. 

Do exposto, é importante notar que a remuneração pelos investi-
mentos (ou gastos de capital), efetuados pelo parceiro privado, tem 
nítida origem no contrato de PPP. Trata-se de um elemento novo de 
despesas, até então inexistente, cujo surgimento figura como conse-
quência direta da estipulação contratual em questão. 

De forma diversa, a parcela da remuneração referente aos ser-
viços prestados pelo agente privado não segue automaticamente a 
mesma caracterização quanto a sua origem, pois se faz necessário 
verificar se a despesa em questão já era total ou parcialmente incor-
rida pelo Poder Concedente no custeio daquelas atividades.28

26 Na terminologia técnico-financeira, corresponde ao Capital Expenditures 
(CAPEX), ou gastos de capital. 

27 Trata-se da parcela referente ao Operational Expenditures (OPEX), ou gastos 
operacionais. 

28 Vale destacar que a distinção entre despesas operacionais (correntes) e de ca-
pital será retomada mais adiante, quando da exposição de outra tese jurídica 
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Em geral, grande parte das despesas com custeio envolvidas nos 
contratos de PPP já se incluem no rol de despesas usuais da Ad-
ministração.29 Assim, partindo-se da interpretação sustentada no 
presente artigo, apenas devem ser contabilizadas no limite de com-
prometimento da RCL, previsto no art. 28 da Lei 11.079/04, as des-
pesas de custeio envolvidas em contratos de PPP que excederem as 
despesas já anteriormente praticadas pelo ente concedente. 

Isso porque apenas as despesas excedentes às usualmente pratica-
das pelo Estado são aquelas autenticamente originadas em contratos 
de PPP, dando origem a um novo comprometimento do orçamento 
público. As despesas que já eram realizadas pelo Poder Concedente 
com a prestação dos serviços não podem ser consideradas origina-
das (ou, melhor, “derivadas”) do contrato de PPP. Estivessem sendo 
elas praticadas diretamente pelos servidores estatais ou por tercei-
ros contratados na forma tradicional, tais despesas já se encontra-
vam inicialmente previstas e inscritas no orçamento.

Por essa perspectiva, a alteração no tipo de instrumento jurídi-
co que viabiliza a prestação dos serviços faz-se irrelevante para os 
motivos e as finalidades do art. 28 da Lei de PPP. As atenções do 
dispositivo em destaque se voltam para o aspecto financeiramente 
substancial daquela alteração: o aumento do comprometimento da 
despesa pública. 

envolvendo a contabilização das despesas para efeito de incidência do limite de 
5% da RCL. 

29 A própria definição de despesas de custeio, inscrita no art. 12, parágrafo 1º, da 
Lei 4.320/64, já traz a ideia de perpetuação para conservar algo originado no 
passado: “dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusi-
ve as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis”. 
Anote-se que tais gastos abrangem tanto a remuneração dos próprios servidores 
públicos quanto os pagamentos pelos serviços prestados por particulares à Ad-
ministração Pública.
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A interpretação aqui defendida é reforçada ao se tomarem como 
referência os contratos de PPP versando sobre execução de obras e 
serviços nas áreas de saúde e educação, as quais têm despesas cons-
titucionalmente vinculadas, ou seja, que devem ser despendidas in-
dependentemente da configuração jurídica do modelo adotado para 
sua viabilização.30

Portanto, de acordo com a tese ora articulada, a contabilização de 
gastos para fins de verificação do comprometimento da RCL deverá 
considerar apenas as despesas que efetivamente derivem do con-
trato de PPP, quais sejam: (1) as despesas que visem remunerar os 
investimentos do parceiro privado; e (2) o excedente às despesas de 
custeio já normalmente incorridas pelos entes federativos. 

O entendimento acima, que foca em uma interpretação não ape-
nas textual, mas também lógica, do dispositivo, deve ser comple-
mentado com um argumento adicional – o elemento de interpreta-
ção teleológico (ou finalístico). 

O limite previsto no art. 28 da Lei de PPP toma por fundamento o 
problema do risco fiscal, ou seja, o comprometimento não razoável 
de receita pública gerado pela formalização de seguidos contratos 
de PPP. Essa, portanto, é a finalidade do dispositivo. 

Em tal contexto, não faz sentido aplicar a norma contida no art. 28 
para coibir que a Administração Pública simplesmente troque des-
pesas que ela já pratica. Via de regra, os recursos orçamentários 
aplicados pelo Estado no pagamento de contratos vigentes (sobretu-
do os de terceirização de serviços formalizados em conformidade 
à legislação de licitações e contratos públicos) podem ser mais bem 

30 Conforme é cediço, existem diversos projetos de “infraestrutura social” em fase de 
implantação ou mesmo já implantados no Brasil, entre os quais podem ser citados: 
o Hospital do Subúrbio (Salvador), o Hospital Metropolitano do Barreiro (Belo Ho-
rizonte), o Projeto de Expansão da Rede Municipal de Educação (Belo Horizonte). 
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utilizados nos contratos de PPP, que enfatizam, entre outras vanta-
gens: a repartição de riscos entre as partes contratantes; e a remu-
neração do parceiro privado escorada na efetiva disponibilidade do 
serviço e na observância dos indicadores de desempenho previstos 
no contrato de concessão. 

Quanto a isso, a teleologia do dispositivo adverte que apenas o 
efeito líquido da operação, que consiste no incremento da despe-
sa pública, deve ser entendido como risco fiscal. O entendimento 
contrário pode incentivar que os gestores públicos optem por não 
celebrar contratos de PPP que tenham por objeto atividades estatais 
já disponibilizadas pelo Estado, mesmo que a concessão do servi-
ço propicie inegáveis vantagens do ponto de vista de eficiência na 
gestão de recursos, compartilhamento de riscos e satisfação do in-
teresse público.

Naturalmente, o eventual acolhimento dessa interpretação pela 
STN ensejará a necessidade, no âmbito da modelagem dos proje-
tos de PPP, de se identificar o montante de recursos então aplicado 
pelo Poder Público na atividade a ser concedida – tarefa que tende a 
não ser comezinha, na medida em que a contabilidade pública nem 
sempre disponibiliza31 informações financeiras com elevado grau 
de clareza, sistematicidade e desagregação de dados. 

Não obstante os desafios envolvidos, a interpretação ora propos-
ta, que pressupõe a contabilização no limite de RCL apenas das des-
pesas adicionais decorrentes de projetos de PPP, decerto prestigia a 
vontade do legislador e se mostra plenamente viável com base no 
texto normativo. 

31 Por exemplo, no âmbito de serviços como saúde e educação – que pressupõem 
a atuação do estado em vários níveis de atendimento –, é comum a celebração 
de contratos que cubram o fornecimento de bens e serviços para a integralidade 
das redes e serviços disponibilizados à população, o que gera a dificuldade de 
mensurar a real onerosidade de cada segmento da ação estatal. 



152 Revista do BNDES 39, junho 2013

Despesas de caráter continuado: identificação do real sentido 
da expressão 

O presente tópico envolve uma análise mais detalhada acerca da 
expressão “despesas de caráter continuado”, contida no art. 28 da 
Lei 11.079/2004. Conforme será exposto, a correta definição do al-
cance dessa expressão pode consistir em um elemento importante 
para a diferenciação de quais despesas devem ser consideradas no 
limite de 5% da RCL. 

Por meio dos contratos de PPP, transferem-se ao parceiro privado 
as obrigações de executar investimentos (em especial obras) e pres-
tar serviços.32 Uma racionalidade inerente ao modelo está justamen-
te na associação entre as duas atividades: sendo o concessionário 
usuário das próprias estruturas por ele edificadas, criam-se incenti-
vos para que as inversões sejam executadas de modo eficiente – no 
prazo, sem sobrecustos e na qualidade especificada. 

O formato mais usual de remuneração do concessionário prevê 
que os valores aplicados em investimentos são continuamente res-
sarcidos ao longo da vigência do contrato, depois da efetiva dispo-
nibilização dos serviços, sendo um dos componentes abarcados na 
contraprestação pública.

Entretanto, a prática da estruturação de projetos de PPP revelou 
que, por vezes, quando houvesse disponibilidade de recursos públi-
cos, seria conveniente33 que o Poder Concedente fizesse desembol-

32 O alinhamento de interesses propiciado pela atribuição ao mesmo agente do 
dever de executar os investimentos e operar não é encontrado apenas nas PPPs, 
mas também está presente no modelo de concessão tradicional regido pela 
Lei 8.987/95.

33 Imprescindível observar que o modelo aqui exposto tem diversas vantagens. 
Entre elas, cabe citar as principais: (1) maior atratividade do contrato ao par-
ceiro privado – que receberá um montante maior logo ao término das obras –, 
o que pode viabilizar maior competitividade no processo licitatório; (2) menor 
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sos logo depois da fase inicial de investimentos, em um ou alguns 
momentos contratualmente predefinidos. Essa, por assim dizer, 
“sofisticação” modelo tradicional de pagamento por contrapresta-
ção fixa foi posteriormente incorporada na Lei de PPP por obra da 
MP 575/2012 – e será designada no presente trabalho como “apor-
te”, tal como mencionado no art. 6º da Lei de PPP. 

De acordo com essa inovação na estrutura de pagamento, agora 
incorporada na Lei de PPP, assim que as obras tiverem sido encer-
radas e estiverem em condições de fruição pelo Poder Público, o 
parceiro privado pode ser reembolsado do valor integral (ou parcial-
mente) aplicado.34

Discutir as vantagens desse mecanismo não é o foco do presente 
trabalho. Entretanto, podem ser suscitadas algumas considerações 
sobre o comando do art. 28, da Lei de PPP, na medida em que é 
possível advogar a não contabilização dos recursos relacionados ao 
aporte no limite de comprometimento da RCL. 

A conclusão acima decorre do postulado de que, da perspectiva 
do Direito Financeiro, o capital associado ao aporte não se confun-
diria com as contraprestações periódicas pagas pelo parceiro públi-
co durante a vigência do contrato (que se caracterizam por “despe-
sas de caráter continuado”).

comprometimento do orçamento futuro, eis que o valor das contraprestações 
periódicas diminuirá, passando a remunerar apenas a prestação dos serviços; 
(3) possibilidade de que o parceiro público reduza, de maneira mais célere ao 
longo do tempo, a garantia a ser prestada por ele ao parceiro privado, diminuin-
do de forma drástica e antecipada a quantidade de recursos públicos que devem 
ficar “gravados”, isto é, dados em garantia ao Concessionário.

34 É essencial observar que esse modelo não retira as vantagens que a contrata-
ção por PPP apresenta sobre a contratação nos moldes tradicionais, tais como: 
(1) ganhos de eficiências na repartição de riscos com o parceiro privado; (2) 
maior facilidade de gestão e de fiscalização contratual; (3) melhor controle do 
desempenho do concessionário na prestação dos serviços; (4) maior concentra-
ção das atenções do Poder Concedente na prestação dos serviços indelegáveis.  
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A primeira consideração (e mais elementar) diz respeito ao tempo 
do pagamento. O aporte pode ocorrer em um ato único ou pode ser 
desembolsado em momentos específicos, em atenção ao cronogra-
ma de investimentos do projeto e ao regramento contido no contrato 
de concessão. Abrange, assim, apenas um ou alguns poucos marcos 
temporais, e por isso não é dotado de continuidade e de regularida-
de, características inerentes às demais contraprestações. 

O segundo elemento diferenciador consiste no fato de que a con-
trapartida inicial a ser paga à concessionária seria destinada a res-
sarcir exclusivamente os investimentos por ela incorridos na execu-
ção das obras ou aquisição de bens reversíveis. Como consequência, 
as contraprestações periódicas a serem pagas durante todo o prazo 
da concessão remunerariam primordialmente a operação dos servi-
ços prestados no decorrer desse tempo. 

Feitas tais considerações, cabe repisar o que dita o art. 28 da Lei 
de PPP:

Art. 28. A União não poderá conceder garantia ou realizar transferên-

cia voluntária aos Estados, Distrito Federal e Municípios se a soma das 

despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parce-

rias já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, 

a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida do exercício ou 

se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subse-

quentes excederem a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida 

projetada para os respectivos exercícios [grifos nossos].

Conforme a dicção do texto legal, as únicas despesas derivadas 
da PPP que devem ser contabilizadas no percentual de comprometi-
mento da RCL são aquelas de caráter continuado.

Importa, levando em conta que a Lei de PPP não define o que 
sejam “despesas de caráter continuado”, examinar o disposto na Lei 
Complementar 101/2001, cujo art. 17, caput, adverte:
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Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa 

corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução 

por um período superior a dois exercícios.

É possível entender, partindo-se de uma interpretação sistemáti-
ca dos dispositivos transcritos, que a intenção do legislador não foi 
restringir a contabilização, para fins de verificação de comprometi-
mento da RCL, de todas e quaisquer despesas originárias das PPP, 
mas sim especificamente das despesas originárias que tenham a ca-
racterística de permanência – ou seja, despesas que na classificação 
da LRF são designadas como continuadas. 

O legislador parece ter sido correto e coerente em tal previsão, já 
que, considerando sua preocupação com a responsabilidade fiscal 
ao longo do tempo, apenas faz sentido que a limitação ao compro-
metimento da RCL incida sobre as despesas que perdurem durante 
todo o prazo do contrato. 

Nunca é demais ressaltar que a Lei 11.079/2004 não impediria 
que a execução das obras, embora finalizada em curto espaço de 
tempo, também fosse remunerada no decorrer de todo o prazo do 
contrato, tal como o é a prestação dos serviços. Entretanto, nesse 
caso, tal remuneração obviamente também se tornaria periódica, re-
gular e contínua, razão pela qual seria questionável não contabilizá-
-la para fins de verificação do limite de comprometimento da RCL. 

A figura do “aporte” não implica comprometimento fixo e per-
manente da receita orçamentária futura do ente federativo conce-
dente no decorrer do prazo total da concessão, uma vez que o que 
se compromete, em verdade, é apenas o orçamento do exercício em 
que ocorrerá o pagamento pela disponibilização das obras. A preocu-
pação do legislador com a edição da norma em questão resta, dessa 
forma, protegida: não há continuidade daquele ônus a macular por 
vários anos as peças orçamentárias do parceiro público.
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Portanto, não tendo natureza de despesas de caráter continuado, 
os recursos transferidos a título de aporte, conforme o entendimento 
aqui exposto, não devem ser contabilizados no limite de 5% da RCL 
previsto no art. 28, da Lei de PPP.

Conclusões 

Tendo em vista a opção de diversos estados e municípios de uti-
lizar as PPP como um instrumento de concretização de políticas 
públicas, o limite de 5% para o comprometimento da RCL, pre-
visto no art. 28 da Lei 11.079/04, tende, em um futuro próximo, a 
caracterizar-se mais uma vez como um relevante óbice para a con-
tinuidade desse modelo de contratação – sobretudo para os entes 
municipais. 

Nesse contexto, surge a necessidade de que a STN, com arrimo 
na competência regulamentar que lhe foi atribuída pela Lei de PPP, 
edite atos normativos que tratem, de forma mais detalhada, da con-
tabilização das despesas decorrentes de contratos de PPP para efeito 
de comprometimento do limite da RCL. 

Atualmente, podem ser aventadas pelos menos duas teses factí-
veis acerca da contabilização do limite, desenvolvidas nos tópicos 
“Interpretação textual e finalística do art. 28” e “Despesas de ca-
ráter continuado: identificação do real sentido da expressão”, que 
podem ser aplicadas cumulativa ou separadamente. Ambas as pro-
postas usam como vetor de interpretação o princípio da eficiência 
administrativa e trabalham com os elementos clássicos de herme-
nêutica jurídica. 

A primeira consiste na formalização de uma interpretação que pro-
pugne a contabilização, no limite de 5%, previsto no art. 28 da Lei de 
PPP, apenas das despesas efetivamente decorrentes de contratos de 
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PPP. Por despesas decorrentes de contratos de PPP devem ser enten-
didos apenas os gastos incrementais, ou seja, aqueles que extrapolam 
os valores que já vinham sendo aplicados diretamente pelo Poder Pú-
blico antes da delegação das atividades aos parceiros privados.

Conforme examinado, essa tese enseja o desafio de quantificar os 
valores que já eram aplicados diretamente pelo Poder Concedente 
antes da delegação dos serviços. Esse exercício tende a ser difícil, 
pois os dados financeiros e orçamentários dos entes nem sempre 
apresentam um nível de detalhamento suficiente para que a mensu-
ração seja precisa. 

A segunda tese jurídica sustenta que não constituem despesa de 
caráter continuado, para efeito de contabilização no limite de RCL, 
os valores transferidos a título de “aporte”, nos termos dos arts. 6º 
e 7º da Lei de PPP, referentes ao ressarcimento dos investimentos 
executados pelo parceiro privado na execução de obras ou aquisição 
de bens reversíveis.

Ainda que a proposta não seja complexa da perspectiva teórica, sua 
implementação não pode prescindir de uma regulamentação mais de-
talhada que venha a responder a questões ainda em aberto. Por exem-
plo: como serão feitas as comprovações dos investimentos a serem 
ressarcidos? O aporte tomará como base a estimativa feita pelo Poder 
Concedente quando da estruturação do projeto, ou os gastos efetivos 
do concessionário quando da execução concreta do investimento?35

35 Outra questão que poderia ser levantada e que revela a necessidade de pacifica-
ção do tema: assumindo-se como premissa que o aporte toma como referência a 
estimativa elaborada pelo Poder Concedente, poderá o concessionário se apro-
priar de eventuais ganhos decorrentes da gestão mais eficiente da obra ou con-
cepção de melhores projetos, recebendo o valor integral do aporte, conforme 
definido em contrato? É importante notar que essa questão traz repercussões 
práticas relevantes, em especial no que concerne à eventual comprovação de 
gastos. 
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É importante que ambas as interpretações ora noticiadas, ou ou-
tras que venham a tratar do tema, sejam devidamente materializa-
das em atos normativos editados pela STN – o que inegavelmente 
conferiria segurança jurídica e previsibilidade para as administra-
ções que já se valeram do modelo ou têm em vista se aproveitar dele. 
Esse tratamento não teria apenas o propósito formalista de autorizar 
a aplicação das duas interpretações exibidas, mas seria funcional-
mente útil ao trazer esclarecimentos necessários. 

Por fim, a título de arremate, é importante frisar o seguinte: pouco 
antes de alteração legislativa decorrente da edição da MP 575/2012, 
havia considerável mobilização de alguns entes (sobretudo muni-
cipais) a favor do aumento do limite de RCL. De fato, não se tem 
notícia de que o limite atual de 5% permaneça como um óbice para 
alguma Administração Pública brasileira. Entretanto, essa situação 
de tranquilidade tende a ser temporária, pois a necessidade de no-
vos projetos e a relevância das PPPs como instrumento de gestão36

tendem a incentivar cada vez mais o uso desse modelo. Enxerga-se, 
portanto, uma perspectiva de surgir, em um futuro breve, novamen-
te esse problema. 
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Resumo 

Problemas derivados da existência de assimetrias de informações 
no financiamento a projetos de investimento são bem documenta-
dos na literatura econômica. Tais problemas são potencializados 
quando o objeto de financiamento é um projeto de PD&I, uma vez 
que tais atividades, geralmente, envolvem informações que são de 
difícil verificação. Dado que os modelos de financiamento sob in-
formações assimétricas identificados na literatura não descrevem 
adequadamente o apoio do BNDES à inovação, desenvolveu-se um 
modelo que retrata essa atuação. No modelo proposto, o BNDES 
tem como objetivo maximizar o número de inovações da economia 
por meio do financiamento a projetos de inovação, mas não con-
segue distinguir entre projetos inovadores e tradicionais. O modelo 
mostra que, teoricamente, é possível desenhar um mecanismo de 
incentivos que leve as empresas a, espontaneamente, revelarem o 
tipo de seu projeto.
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Abstract 

Problems on the financing of investment projects derived from 
informational asymmetries are well documented in economic 
literature. These problems are magnified when the financing 
object is an R&D project, since these activities generally involves 
information that is hard to verify. Because the economic models of 
financing under asymmetric information identified in the literature 
do not provide a good description of BNDES’ innovation support, a 
model is developed to describe it. In this model, BNDES provides 
financing to innovation projects aiming to maximize the number of 
innovations in the economy but is unable to distinguish innovative 
from traditional projects. The model shows that is theoretically 
possible to design an incentive mechanism to make firms self-
select themselves. 
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Introdução

O objetivo deste artigo é apresentar um modelo da atuação do 
BNDES no financiamento à inovação em um contexto de assimetria 
de informações. O conceito de modelo aqui utilizado é o de uma 
descrição simplificada e estilizada da realidade, como um mapa ou 
uma maquete.1 Por meio do modelo proposto, pretende-se mostrar a 
possibilidade teórica de resolver problemas de seleção adversa por 
intermédio de um adequado desenho de incentivos.

A proposta inicial era buscar na literatura um modelo de fi-
nanciamento com informações assimétricas e aplicá-lo ao caso do 
BNDES. Entretanto, verificou-se que os modelos existentes na li-
teratura não descrevem adequadamente a atuação do BNDES no 
apoio à inovação.

Tanto os modelos tradicionais de financiamento sob informações 
assimétricas [Daniel e Titman (1995); Laffont e Martimort (2002)] 
quanto os modelos que tratam do financiamento a pesquisa, desen-
volvimento e inovação (PD&I) em um contexto de assimetria de in-
formações [Greenwald e Stiglitz (1990); Takalo e Tanayama (2010)] 
utilizam como referência um financiador maximizador de lucros, 
o que não corresponde à atuação do BNDES no financiamento a 
projetos de PD&I.

1 Nas palavras de Varian (1997, p. 4), “A motivação para um modelo é oferecer 
uma representação simplificada da realidade. […] Espera-se de um modelo que 
revele a essência daquilo que está ocorrendo: seu modelo deve reduzir-se ape-
nas àquelas peças necessárias para fazê-lo funcionar”.
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Em razão de sua natureza de banco de desenvolvimento, o BNDES 
não atua buscando, como objetivo final, o maior lucro possível. Ain-
da que sua sustentabilidade financeira seja uma importante restrição 
para sua atuação, seu principal compromisso é com o desenvolvimen-
to da economia brasileira. Assim, fez-se necessária a construção de 
um modelo da atuação do BNDES no apoio projetos de PD&I que 
levasse em conta seus objetivos nesse apoio.

Este estudo é formado por cinco seções, incluindo esta introdu-
ção. A seção seguinte aborda brevemente o conceito de assimetria 
de informações, usando como referência o trabalho seminal de 
Akerlof (1970). A terceira seção discute o objetivo do BNDES no 
financiamento à inovação. A quarta seção expõe um modelo para a 
atuação do BNDES no financiamento a projetos de PD&I. A última 
seção é destinada à conclusão e sugere possibilidades de expansão 
para o modelo proposto.

Assimetria informacional e o mercado de limões

Conforme Varian (1992), a assimetria de informações ocorre quan-
do um agente econômico sabe algo que outro agente não sabe. Isto 
é, uma das partes envolvidas em uma negociação tem alguma infor-
mação relevante para a tomada de decisão que não está disponível 
para a outra parte.

O problema da assimetria de informações foi originalmente for-
malizado por Akerlof (1970) ao analisar um mercado de carros usa-
dos, por ele chamado de “mercado de limões” (nos Estados Unidos, 
um carro ruim é conhecido como um “limão”). Ele analisou as im-
plicações da existência de informações assimétricas a respeito da 
qualidade de um produto, utilizando, como exemplo, um mercado 
hipotético de carros usados. No modelo proposto, há carros novos 
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e carros usados; e há carros bons e limões. Assim, existem quatro 
tipos de carros: um carro novo pode ser bom ou um limão; da mesma 
forma, um carro usado tanto pode ser bom quanto pode ser um limão.

Ao comprar um carro novo, o indivíduo não sabe se está com-
prando um bom carro ou um limão. Mas sabe que um carro novo 
tem uma probabilidade q de ser um bom carro2

apresenta a probabilidade (1 - q) de ser um limão. Depois de utilizá-
-lo por algum tempo, o dono forma uma melhor percepção sobre a 
qualidade do carro. Em outras palavras, o dono atribui uma nova 
probabilidade, mais precisa, ao evento de o carro ser um limão.

Desenvolveu-se, assim, uma assimetria na informação disponível: 
os vendedores de carros usados dispõem de um melhor conhecimento 
sobre a qualidade dos carros negociados que os compradores. Entre-
tanto, limões e bons carros devem continuar a ser vendidos pelo mes-
mo preço, uma vez que é impossível para o comprador discernir entre 
bons e maus carros. É por esse motivo que um carro se desvaloriza 
instantaneamente ao sair da concessionária. Caso um carro usado 
fosse avaliado da mesma maneira que um carro novo, seria vantajoso 
vender um limão ao preço de um carro novo e comprar outro carro 
novo, com maior probabilidade, q, de ser um bom carro.

Outra implicação (análoga à lei de Gresham)3 da assimetria de in-
formações nesse mercado, é que a maior parte dos carros usados ne-
gociados será de limões. No limite, bons carros não serão negociados.

2 Quando se afirma que o indivíduo sabe qual é a probabilidade, considera-se 
que tal “probabilidade apenas reflete a avaliação subjetiva do agente sobre os 
possíveis cenários futuros, mas de forma alguma é necessariamente derivada 
de alguma propriedade dos eventos, ou requer que os eventos possam ser repe-
tidos, ou ainda sigam qualquer lei estatística” [Lisboa (1997, p. 19-20)].

3 A lei de Gresham estabelece que a moeda má expulsa a moeda boa do merca-
do. Conforme Shapiro, Solomon e White (1968), quando duas ou mais formas 
de moeda circulam concorrentemente a uma taxa de conversão fixa, e uma é 
relativamente sobrevalorizada por motivos monetários, o interesse privado dos 
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Por exemplo, imagine que os proprietários de limões estejam dis-
postos a vendê-los por R$ 10.000, e os proprietários de bons carros 
estejam dispostos a negociá-los por R$ 15.000. Ao mesmo tempo, 
os compradores estão dispostos a pagar R$ 11.000 por um limão e 
R$ 16.500 por um bom carro. Na ausência de assimetria de infor-
mações, isto é, se a qualidade dos automóveis fosse facilmente ob-
servável, os carros ruins seriam vendidos por algo entre R$ 10.000 
e R$ 11.000, e os bons carros por algo entre R$ 15.000 e R$ 16.500. 
Logo, não haveria problemas nesse mercado.

Caso não seja possível observar a qualidade do carro em ne-
gociação, os compradores terão de fazer alguma suposição so-
bre sua qualidade. Por exemplo, eles poderiam acreditar que um 
carro tem igual probabilidade de ser bom ou de ser um limão.4

Assim, um comprador estaria disposto a pagar o valor esperado 

Nesse caso, apenas os proprietários de limões estariam dispostos 
a fechar negócio. Os proprietários de bons carros só o farão por pelo 
menos R$ 15.000. Ademais, se o comprador tem certeza de que com-
prará um carro ruim (uma vez que são os únicos disponíveis no mer-
cado), não estará disposto a pagar os R$ 13.750, mas sim R$ 11.000.

Conforme Varian (2000), existe uma externalidade entre os ven-
dedores de carros bons e os vendedores de carros ruins. Quando um 
indivíduo tenta vender um carro ruim, ela afeta as percepções dos 
compradores sobre a qualidade média dos automóveis no mercado, 

agentes vai levá-los a discriminar entre as duas formas. A forma subvalorizada 
será retida, e a forma sobrevalorizada será passada adiante em pagamento a 
bens e débitos. Com o tempo, a forma de moeda subvalorizada por motivos 
monetários desaparecerá de circulação.

4 Eles poderiam ter alguma outra percepção sobre a probabilidade de um carro 
ser bom ou ruim, mas isso não alteraria significativamente o resultado final do 
modelo.
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reduzindo o preço que estes estão dispostos a pagar pelo carro mé-
dio. Ainda que os compradores estivessem dispostos a pagar por um 
bom carro um preço superior ao que os vendedores de bons automó-
veis estariam dispostos a vendê-los, nenhuma transação desse tipo 
seria realizada.

O problema modelado por Akerlof (1970) é um problema de se-
leção adversa. Uma assimetria de informação resulta em seleção 
adversa quando uma das partes envolvidas (o principal) não é capaz 
de, previamente à celebração do acordo, identificar com clareza o 
tipo da outra parte (o agente). O tipo é uma característica importan-
te para a tomada de decisão, como a qualidade do produto que está 
sendo vendido ou a produtividade do trabalhador a ser contratado.

Outro problema resultante da assimetria de informações é cha-
mado de perigo moral e ocorre quando: (i) a celebração do contrato 
altera os incentivos para o comportamento do agente; e (ii) o prin-
cipal não consegue monitorar adequadamente as ações do agente. 
Por exemplo, ao adquirir um seguro para seu carro, o agente pode 
preferir estacioná-lo na rua em vez de pagar por um estacionamento, 
aumentando a probabilidade de furto; ou pode conduzir de maneira 
menos prudente, com o objetivo de poupar tempo em seus desloca-
mentos, elevando a possibilidade de um acidente. Se fosse possível 
para a seguradora observar todas as atitudes de seus clientes em 
relação ao veículo segurado, não haveria problema. Bastaria à se-
guradora definir suas taxas de acordo com a quantidade de cuidado 
tomada pelo segurado. Como isso não é possível, a contratação do 
seguro incentiva o agente a tomar menos cuidado, já que ele não se 
defronta com os custos totais de suas ações [Varian (2000)].

Segundo Hall e Lerner (2010), o problema da assimetria de infor-
mações no contexto do financiamento à inovação refere-se ao fato 
de o inventor frequentemente dispor de melhor informação sobre a 
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probabilidade de sucesso e sobre a natureza do projeto inovador em 
questão do que os potenciais investidores. Dessa forma, o mercado 
de financiamentos para o desenvolvimento de novas ideias seria se-
melhante ao mercado de limões comentado nesta seção.

Os problemas derivados da existência de assimetria informacional 
são potencializados quando o objeto do financiamento é um proje-
to de PD&I, uma vez que as atividades de PD&I, em geral, envol-
vem informações que são de difícil verificação [Takalo e Tanayama 
(2010)]. Por isso, afirmam Hall e Lerner (2010), analogamente a um 
mercado de limões, que o prêmio a ser pago pelos projetos de PD&I 
na presença de assimetria de informações seria maior do que aquele 
pago por investimentos tradicionais, na medida em que os investido-
res têm maior dificuldade para distinguir bons e maus projetos quan-
do estes são investimentos de PD&I de longo prazo do que quando 
se trata de projetos de menor prazo ou menor risco.

O restante do artigo ocupar-se-á apenas do problema de seleção 
adversa no financiamento à inovação. Isso não significa, de maneira 
alguma, que o problema de perigo moral não existe ou que é pou-
co relevante em um contexto de financiamento de projetos de PD&I, 
tratando-se unicamente de uma delimitação do escopo de análise.5 A 
próxima seção trata dos objetivos do BNDES ao financiar a inovação.

O objetivo do BNDES no financiamento à inovação

A questão enfrentada pelo BNDES ao financiar projetos de PD&I 
é diferente daquela descrita por Hall e Lerner (2010), em que o fi-
nanciador quer maximizar o retorno de seu investimento, mas não 
consegue distinguir projetos viáveis de projetos altamente arriscados. 

5 Para uma breve revisão de literatura sobre problemas de perigo moral relacio-
nados a investimentos de PD&I, veja Hall e Lerner (2010).
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Tal modelo de comportamento não é adequado para explicar o com-
portamento do BNDES no financiamento à inovação, uma vez que 
se trata de um banco de desenvolvimento, com objetivos diversos da 
maximização de retorno financeiro.

Sua missão é promover o desenvolvimento sustentável e com-
petitivo da economia brasileira. Aqui, o foco está na promoção da 
economia brasileira, não da própria organização. Dentre os valores 
destacados pelo BNDES, estão o compromisso com o desenvolvi-
mento e uma atuação “[...] norteada pelo espírito público, expresso 
pelo compromisso inarredável com os interesses da sociedade bra-
sileira [...]” [BNDES (2013a)].

Pode-se acrescentar a esses objetivos gerais a Política de Atuação 
no Apoio à Inovação do BNDES (Política de Inovação). O objetivo 
dessa política é:

Fomentar e apoiar operações associadas à formação de capacitações e 

ao desenvolvimento de ambientes inovadores, com o intuito de gerar 

valor econômico ou social e melhorar o posicionamento competitivo 

das empresas, contribuindo para a criação de empregos de melhor 

qualidade, o aumento da eficiência produtiva, a sustentabilidade am-

biental e o crescimento sustentado do País [BNDES (2012, p. 30)].

Ao tratar das diretrizes de atuação, a Política de Inovação define 
como prioridade “apoiar a formação de capacitações e de ambientes 
inovadores para o desenvolvimento de produtos, processos, méto-
dos ou sistemas” [BNDES (2012, p. 31)]. Essa política também des-
taca que a “atuação do BNDES deve buscar a superação de alguns 
dos grandes desafios para o País em termos de inovação” [BNDES 
(2012, p. 31)].

Pela leitura das políticas de atuação do BNDES, tanto gerais quan-
to de inovação, já é possível identificar que seus objetivos de atuação 
são diferentes da maximização do retorno dos investimentos. Isso 
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se confirma ao se observarem as condições de financiamento 
oferecidas a projetos de inovação, comparativamente às condi-
ções oferecidas a projetos tradicionais, de investimento em capa-
cidade produtiva, por exemplo.

As condições de financiamento disponíveis para projetos de 
PD&I estão entre as mais favoráveis oferecidas pelo BNDES, ain-
da que tais projetos sejam, geralmente, mais arriscados6 que pro-
jetos de investimento em capacidade produtiva. Essa disposição 
do BNDES para aceitar resultados menos favoráveis ao financiar 
projetos de PD&I deixa claro que a maximização do retorno dos 
investimentos não pode ser utilizada como parâmetro para descre-
ver a função objetivo do BNDES. Consequentemente, é necessário 
definir de forma adequada o objetivo da atuação do BNDES no 
apoio à inovação para, então, tentar modelar essa atuação.

Seu principal instrumento de apoio ao tema é a Linha BNDES de 
Apoio à Inovação (BNDES Inovação), cujo objetivo é:

Apoiar o aumento da competitividade por meio de investimentos 

em inovação compreendidos na estratégia de negócios da empresa, 

contemplando ações contínuas ou estruturadas para inovações em 

produtos, processos ou marketing, além do aprimoramento das com-

petências e do conhecimento técnico no país [BNDES (2013b, p. 49)].

Tanto o objetivo da linha BNDES Inovação quanto o objetivo da 
Política de Inovação destacam o aumento da competitividade como 
o resultado final a ser alcançado. A lógica aqui empregada é que 
esse aumento dar-se-á por meio da geração de inovações.7

6 Conforme Hall e Lerner (2010), uma das características que diferenciam os in-
vestimentos em PD&I dos investimentos tradicionais é uma maior incerteza 
quanto a seus resultados.

7 Para revisões de literatura sobre a relação entre inovação e competitividade, 
veja Cantwell (2005) e Clark e Guy (1997).
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Na medida em que o BNDES entende o desenvolvimento de ino-
vações como o meio para alcançar esse aumento de competitividade, 
pode-se supor, para a construção de um modelo do financiamento do 
BNDES à inovação, que seu objetivo ao apoiar projetos de PD&I é 
maximizar o número de inovações geradas na economia. A próxima 
seção apresenta um modelo da atuação do BNDES no financiamento 
à inovação tendo como base esse objetivo de atuação.

Um modelo do financiamento do BNDES à inovação

Esta seção apresenta um modelo do financiamento à inovação por 
parte do BNDES. Conforme se definiu na seção anterior, seu objeti-
vo é maximizar o número de inovações geradas na economia. Para 
isso, fornece capital a empresas que tenham projetos de inovação. 
Existem dois tipos de empresas nessa economia: empresas com pro-
jetos inovadores e empresas com projetos tradicionais. As empresas 
conhecem o tipo de seu projeto. O BNDES, entretanto, não conse-
gue distinguir, a priori, qual o tipo do projeto apresentado por uma 
postulante.8

O conjunto de projetos submetidos aos instrumentos de inovação 
é pequeno em relação ao total de recursos emprestados pelo Banco. 
Além disso, não existe um limite máximo de recursos estabelecido 
para apoiar projetos de inovação, mas há uma meta (valor mínimo) 
de desembolso a ser atingida. Na prática, não ocorre a competição 

8 Na prática, essa suposição, de que o BNDES não é capaz de distinguir entre 
projetos inovadores e projetos tradicionais, é apenas parcialmente atendida, 
uma vez que o Banco dispõe de mecanismos para identificar se um projeto é 
inovador ou não, além de alguns projetos serem mais facilmente identificáveis 
que outros. O Banco conta com um comitê, o Comitê de Inovação (CoIn), cuja 
principal atribuição é emitir um parecer sobre o enquadramento dos projetos à 
Política de Apoio à Inovação.
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por recursos entre projetos: o Comitê de Inovação (CoIn) avalia o 
enquadramento do projeto aos instrumentos de inovação, mas não 
há uma escolha entre dois bons projetos. Logo, é razoável supor, 
para os propósitos do presente modelo, que o BNDES não tem res-
trição do volume de recursos destinados para o apoio à inovação. 
Assim, como seu objetivo é maximizar o número de inovações ge-
radas na economia, o BNDES poderia simplesmente financiar todos 
os projetos apresentados.

No entanto, é importante lembrar que, conforme discutido na se-
ção anterior, as condições de apoio dos instrumentos de financia-
mento à inovação são as mais favoráveis oferecidas pelo BNDES. 
A existência dessa diferença de condições impõe uma restrição à 
aplicação dos recursos: a sociedade concorda com a prioridade con-
cedida, mas exige que os recursos sejam corretamente aplicados. No 
presente caso, isso significa que os recursos devem ser aplicados em 
projetos de inovação.

Após a conclusão de um projeto, nem sempre é possível deter-
minar qual o tipo do projeto em questão. A única característica ob-
servável é se ele gerou ou não uma inovação. Projetos tradicionais 
nunca resultam em uma inovação, mas projetos inovadores podem 
ou não resultar em inovação. Assim, levando-se em conta que proje-
tos inovadores nem sempre dão certo, a ausência de inovação ao fim 
do projeto não pode ser considerada prova de que os recursos foram 
desviados (isto é, que foram aplicados em um projeto tradicional).

Os projetos de inovação são concluídos com êxito a uma taxa 
constante e conhecida por todos, p. A sociedade está ciente destes 
problemas, a impossibilidade de uma seleção perfeita por causa da 
assimetria de informações e o risco inerente a esses projetos, e acei-
ta que nem todos os projetos financiados resultem no desenvolvi-
mento de alguma inovação. Dessa forma, o BNDES, conhecendo a 



173Um modelo do financiamento à inovação pelo BNDES em um contexto 
de assimetria de informações

proporção de projetos inovadores na economia,9 I, e a proporção de 
projetos inovadores que obtém sucesso, p, sabe que precisa atingir 
uma determinada proporção x (em que: 1 > x > p . I) de inovações 
desenvolvidas entre os projetos financiados para se justificar peran-
te a sociedade.

O retorno líquido da empresa, R, depende do valor esperado do 
projeto, y, e do custo do financiamento, c. O custo do financiamento 
é a única variável do modelo sobre a qual o BNDES tem controle. 
Assim, o retorno de uma empresa com projeto inovador, R

i
, é deter-

minado por:

R
i

y
i
 - c; p

c;  (1 - p)

Ou seja, o retorno líquido dado pelo projeto inovador, R
i
, é igual 

a y
i
 - c com probabilidade p, e - c com probabilidade (1 - p), em que 

y
i
 é o retorno condicional ao sucesso de um projeto inovador. Então, 

o retorno líquido esperado de um projeto inovador é calculado por:

R
i

p . y
i
 - c

Um projeto tradicional não gera inovação, mas produz lucro certo 
para a empresa. Dessa forma, o retorno de uma empresa com proje-
to tradicional, R

t
, é dado por:

R
t

y
t
 - c

Suponha-se que um projeto inovador bem-sucedido produz mais 
valor para a empresa que um projeto tradicional bem-sucedido, 
y

i
 > y

t
. Entretanto, suponha-se, adicionalmente, que as empresas são 

avessas ao risco. Consequentemente, o valor esperado do projeto 
inovador é inferior ao do projeto tradicional, p . y

i
 < y

t
.

9 Essa informação poderia ser fornecida por uma instituição especializada na 
produção de estatísticas, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), por exemplo.
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Primeiramente, será feita a análise de um cenário baseado no 
apoio realizado pela linha BNDES Inovação. Suponha-se que há 
uma única linha de apoio à inovação e que o BNDES define uma 
taxa de juros fixa para projetos de PD&I.

As empresas submeterão seus projetos a aprovação sempre que o 
retorno esperado for maior do que zero, independentemente de seu 
tipo. Uma vez que o Banco não consegue distinguir a priori projetos 
inovadores e tradicionais, todas as empresas conseguem acessar a 
linha de financiamento para projetos de PD&I. Como as empresas 
são avessas ao risco, somente apresentarão seus projetos de inova-
ção caso a taxa de juros seja inferior àquela cobrada para projetos 
tradicionais. Assim, o BNDES tem duas possibilidades.

A primeira é definir a taxa de juros da linha de apoio a projetos 
de PD&I inferior à taxa de mercado, de forma a remunerar ade-
quadamente os projetos de PD&I. Nesse caso, a linha será atraente 
para empresas dos dois tipos, o que implica financiar projetos ino-
vadores e tradicionais na proporção em que aparecem na economia 
(uma vez que, por suposição, o BNDES não consegue distinguir o 
tipo de projeto apresentado), que é inferior à proporção de inova-
ções desenvolvidas desejadas pelo público. Consequentemente, o 
BNDES não estaria satisfazendo a restrição de aplicação correta 
dos recursos, x > p . I.

A segunda possibilidade é definir um custo igual ao de merca-
do, eliminando a diferença de taxas. Essa opção atende à restrição 
de aplicação correta dos recursos, mas ao custo de não financiar 
projetos de PD&I. Nesse caso, o objetivo do BNDES, de promover 
a inovação na economia, não estaria sendo executado. Esse caso 
é equivalente ao mercado de limões de Akerlof (1970), no qual 
os bons projetos são expulsos do mercado pelos maus projetos. 
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Assim, faz-se necessário redefinir sua atuação para satisfazer essa 
condição.

Para o modelo proposto, no qual não é possível distinguir entre 
projetos inovadores e tradicionais, uma alternativa seria o BNDES 
pôr um menu de contratos à disposição das empresas. O objetivo é 
que as empresas se autosselecionem, escolhendo o contrato mais 
adequado a seu tipo. Por exemplo, o BNDES poderia oferecer dois 
tipos de contratos. Um de maior risco, para financiar projetos ino-
vadores, e outro, conservador, para financiar projetos tradicionais.

Assim, sejam três custos, c
1
’, c

1
” e c

2
, sendo c

1
’ < c

2
 < c

1
”.

Contrato de risco:

c
1
’, se o projeto desenvolve uma inovação;

c
1
”, se o projeto não desenvolve uma inovação.

Contrato conservador:

c
2

Com dois tipos de empresas e dois tipos de contratos, há quatro 
possibilidades.

Empresa do tipo inovador escolhe o contrato de risco:

R
i1

y
i
 - c

1
’; p

c
1
”; (1 - p)

Nesse caso,

R
i1

 p . (y
i
 - c

1
’) - (1 - p) . c
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”

E a condição de participação é determinada por:

p . (y
i
 - c

1
’) - (1 - p) . c

1
” y

i
 > c

1
’ + [(1 - p) / p] . c

1
”

Empresa do tipo inovador escolhe o contrato conservador:

R
i2

 y
i
 - c

2
; p

c
2
;  (1 - p)
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Nesse caso,

R
i2

p . y
i
 - c

2

E a condição de participação é obtida por:

y
i
 > c

2
/ p

A empresa com projeto inovador decide entre os dois tipos de 
contrato comparando os resultados esperados. Escolhe o contrato de 
risco se R

i1
 > R

i2
 e o contrato conservador se R

i2
 > R

i1
. Resolvendo as 

duas desigualdades, tem-se que:

A empresa com um projeto inovador escolhe o contrato de risco se:

c
2
 > p . c

1
’ + (1 - p) . c

1
” e y

i
 > c

1
’ + [(1 - p) / p] . c

1
”

A empresa com um projeto inovador escolhe o contrato conser-
vador se:

c
2
 < p . c

1
’ + (1 - p) . c

1
” e y

i
> c

2
/ p

E a empresa com um projeto inovador não realiza o projeto se:

y
i
< c

1
’ + [(1 - p) / p] . c

1
” e y

i
 < c

2
/ p

A empresa com projeto tradicional escolhe o contrato de risco:

R
t1
 = y

t
 - c

1
”

A condição de participação é dada por:

y
t
 > c

1
”

A empresa com projeto tradicional escolhe o contrato conservador:

R
t2
 = y

t
 - c

2

A condição de participação é determinada por:

y
t
 > c

2

Da mesma forma que a empresa com projeto inovador, a empresa 
com projeto tradicional decide entre os dois tipos de contrato com-
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parando os resultados esperados. Entretanto, nesse caso, ela sempre 
escolhe o contrato conservador. Isso ocorre porque R

t1
 é sempre me-

nor do que R
t2
, pois c

2
 < c

1
”.

Com isso, a empresa com projeto tradicional escolhe o contrato 
conservador se y

t
> c

2
, ou não participa se y

t
< c

2
.

Esse segundo cenário, no qual o BNDES oferece um menu de 
contratos para escolha das empresas, resolve o problema da justifi-
cativa perante a sociedade, uma vez que apenas projetos inovado-
res receberão o crédito de menor custo. Nesse caso, empresas com 
projetos tradicionais iriam, pela construção dos contratos, sempre 
escolher aquele com taxa de mercado.

É importante destacar que esta é tão somente uma solução no con-
texto do modelo proposto, não devendo ser entendida como uma re-
comendação para a atuação do BNDES. Em primeiro lugar, outras 
soluções poderiam ser desenhadas a partir desse modelo. Em segun-
do, é importante ter em mente que a realidade do BNDES é mais com-
plexa do que a aqui retratada. Existem diferentes formas de apoio, 
que podem mudar de acordo com o perfil do projeto ou do cliente, 
por exemplo. Também, as motivações e restrições do BNDES e das 
empresas podem ser diversas, mas é impossível representá-las todas 
em um único modelo sem adicionar uma complicação excessiva.

Conclusão

O objetivo deste trabalho foi apresentar uma primeira tentativa de sis-
tematização da atuação do BNDES no apoio à inovação sob um ce-
nário de assimetria de informações. No modelo proposto, o BNDES 
tem como objetivo maximizar o número de inovações da economia 
por meio do financiamento de projetos de inovação. Contudo, ele se 
depara com um cenário parecido com o mercado de limões de Akerlof 
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(1970), apresentado na segunda seção. As empresas apresentam pro-
postas para obter financiamento, mas o Banco não consegue distinguir 
entre projetos inovadores e projetos tradicionais (os limões).

Além de modelar a atuação do BNDES no financiamento a pro-
jetos inovadores, pretendeu-se mostrar que é possível, pelo menos 
teoricamente, desenhar um mecanismo de incentivos que leve as 
empresas a se autosselecionarem. Ainda que não seja uma tarefa 
trivial, este pode ser um caminho para melhorar a atuação do Banco 
no financiamento à inovação.

Algumas possibilidades não foram exploradas no modelo aqui 
apresentado, mas podem ser incorporadas em futuras versões. Por 
exemplo, o modelo poderia incorporar o investimento de recursos 
na triagem dos projetos.

Takalo e Tanayama (2010) apresentam um modelo em que um 
financiador público decide conceder ou não subsídios após uma 
triagem dos candidatos. Nesse modelo, o financiador público não 
observa o tipo do empreendedor, mas acessa uma tecnologia de 
triagem que tem um custo. Ele assume uma tecnologia de triagem 
perfeita, porém um comprometimento imperfeito com a realização 
da triagem. Isso significa que o financiador público não investigará 
todos os projetos que solicitarem recursos, mas que todo projeto in-
vestigado terá seu tipo revelado.

Na prática, o BNDES atua de maneira similar. Não observa a

priori o tipo do projeto apresentado, mas empreende um esforço 
de análise antes de contratar ou não o financiamento. O estabele-
cimento de um comitê para verificar o mérito de inovação na en-
trada do projeto no Banco (o CoIn) e a realização de cursos vol-
tados ao tema para seus empregados, entre outras iniciativas, são 
indicativos do investimento da instituição na triagem dos projetos 
de inovação. Ao contrário da tecnologia de triagem proposta por 
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Takalo e Tanayama (2010), observando-se o comportamento do 
BNDES, faz mais sentido assumir que sua tecnologia de triagem 
é imperfeita, mas seu comprometimento com a triagem é perfeito, 
porque o BNDES investiga todos os projetos que solicitam recursos, 
entretanto nem sempre consegue eliminar todas as suas dúvidas so-
bre um projeto ser ou não de inovação.

Além de melhorar o conhecimento do financiador público a res-
peito dos projetos candidatos a financiamento, Takalo e Tanayama 
(2010) indicam outro eventual benefício do investimento em tria-
gem dos projetos para a concessão de um benefício público, o for-
necimento de um sinal para os financiadores privados. A agência 
pública desempenharia, assim, um papel de certificadora de projetos 
de inovação, reduzindo as restrições de financiamento.

Além do investimento em triagem, outros aprimoramentos pode-
riam ser incorporados em futuras versões desse modelo. O financia-
mento do BNDES poderia aprimorar o desempenho das empresas 
em seus projetos de inovação. Também, em vez de o Banco ter 
como objetivo a maximização do número de inovações, poderia 
ser incluído um benefício social nos resultados do projeto. Dessa for-
ma, a empresa teria um benefício privado, enquanto o BNDES tam-
bém estaria preocupado com as externalidades geradas pelo projeto.

Apesar de esta ser a primeira tentativa de desenhar um modelo do 
apoio à inovação do BNDES em um contexto de informações assimé-
tricas, existem outras iniciativas em curso para sistematizar a atuação 
do Banco. Destaca-se, entre essas, a elaboração de quadros lógicos 
para monitoramento e avaliação de diferentes atuações do BNDES. 
O desenho de modelos de sua atuação pode ser de grande valia para a 
construção e o aprimoramento de suas políticas operacionais.
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Panorama do setor de energia eólica

Elisa Salomão Lage
Lucas Duarte Processi*

Resumo

O Brasil, apesar de ainda apresentar tímida participação no mercado 
eólico mundial, teve crescimento significativo em sua capacidade 
instalada na última década. Incentivos governamentais destinados 
ao setor lograram êxito em aumentar a participação eólica na ma-
triz elétrica brasileira. Contudo, os desenvolvimentos tecnológicos 
do setor têm ocorrido, hoje, principalmente no exterior. Este artigo 
expõe os fundamentos do setor eólico, caracteriza seu panorama 
mundial e nacional e discute a cadeia produtiva eólica brasileira e 
os incentivos governamentais ao setor. Por fim, são apontadas pers-
pectivas e oportunidades para o desenvolvimento tecnológico do 
setor eólico brasileiro.

*Respectivamente, economista e engenheiro do BNDES. Este artigo é de exclu-
siva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião 
do BNDES.
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Abstract

In spite of its modest presence in global wind power market, Brazil 
has experienced a sharp growth in its wind-power installed capacity 
in the last decade. Indeed, government incentives induced a higher 
participation of wind-power projects in the Brazilian electricity 
mix. Nevertheless, wind turbine technological developments have 
been predominantly designed abroad. This paper presents wind 
power basics, along with its global and national markets. It also 
discusses national wind turbines sector and its main government 
incentives. At last, this paper presents an outlook and opportunities 
for technological development in the Brazilian wind power sector. 
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Introdução 

A geração de energia eólica utiliza o vento como fonte de energia 
primária. O processo de geração ocorre por meio de um aerogerador 
(turbina eólica) composto basicamente por uma torre, um conjunto 
de pás acoplado a um rotor e uma nacele que abriga diversos equi-
pamentos, como gerador elétrico, multiplicador (quando aplicável), 
dispositivos de medição da velocidade e direção dos ventos, com-
ponentes responsáveis pela rotação da nacele para melhor aprovei-
tamento do vento etc.

Figura 1 

Componentes de um aerogerador

Pás

Nacele (abriga o gerador)

Torre

Transformador
Ligação
à rede

Fonte: Elaboração própria.

O princípio de funcionamento dos aerogeradores é o de conver-
são da energia cinética dos ventos em energia elétrica para geração 
de potência. A transformação energética se dá com o escoamento 
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do vento por meio das pás do rotor, que faz funcionar o conjunto 
de engrenagens de redução e eixos acionadores do gerador elétrico. 

Os aerogeradores podem ser divididos tipicamente em dois 
grupos principais: aerogeradores de eixo horizontal (HAWT – 
Horizontal Axis Wind Turbine) e aerogeradores de eixo vertical 
(VAWT – Vertical Axis Wind Turbine), sendo a configuração de eixo 
horizontal a dominante no mundo e no Brasil. Além disso, as turbi-
nas eólicas podem ser classificadas quanto ao porte: pequeno porte, 
para potência abaixo de 10 kW; médio porte, para potências entre 
10 kW e 250 kW; e grande porte, para potências acima de 250 kW.

A Europa foi pioneira no aproveitamento da energia eólica e res-
ponde atualmente por grande parte da capacidade instalada mun-
dial. Os esforços de desenvolvimento tecnológico ocorreram histo-
ricamente naquela região, em especial na Alemanha e na Espanha, 
de onde provieram os principais fabricantes de aerogeradores. 

Nos últimos anos, a China, os Estados Unidos e a Índia aumen-
taram sobremaneira suas instalações eólicas, atingindo 75,6 GW, 
60,0 GW e 18,4 GW de capacidade instalada, respectivamente. 
Esses incrementos foram acompanhados pelo desenvolvimento de 
fornecedores e tecnologias próprias. 

Note-se a participação crescente de parques eólicos offshore, os 
quais têm sido construídos e planejados, sobretudo na China, Dina-
marca, Suécia, Irlanda, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. 
Os esforços tecnológicos mais recentes da indústria eólica voltaram-
-se para essas novas instalações. 

O Brasil, apesar de ainda apresentar tímida participação no mer-
cado eólico mundial, teve crescimento significativo em sua capaci-
dade instalada na última década. O Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas (Proinfa) e o mecanismo de leilões de energia lograram 
êxito em aumentar a participação eólica na matriz elétrica brasilei-
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ra. Ademais, o potencial eólico brasileiro é bastante significativo, 
de aproximadamente 143 GW,1 havendo confortável espaço para o 
incremento da utilização dessa fonte de energia no país.

Cabe destacar que os fabricantes de aerogeradores instalados no 
Brasil são, em sua maioria, empresas multinacionais que já dispõem 
de estrutura de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) em 
suas matrizes. Assim, os desenvolvimentos tecnológicos do setor, ain-
da que para adaptação dos equipamentos às características dos ventos 
do país, têm ocorrido principalmente no exterior, ficando as atividades 
nacionais restritas à montagem dos principais componentes. 

Caracterização da cadeia produtiva

Os fabricantes de turbinas eólicas podem ser integrados ou não inte-
grados, produzindo apenas um ou mais de um componente. A sub-
contratação de componentes é uma prática comum nesse mercado, 
sendo realizada, geralmente, pelas empresas fabricantes de naceles 
que, em seguida, montam o equipamento. 

Os fabricantes de naceles detêm a tecnologia associada à geração 
de energia eólica, sendo responsáveis pelo desempenho do aeroge-
rador e, consequentemente, pela escolha dos fornecedores de pás e 
de torres, quando esses componentes são subcontratados.

As naceles abrigam diversos equipamentos responsáveis pela 
transformação da energia cinética em energia elétrica. As variações 
tecnológicas relativas aos equipamentos internos à nacele dizem 
respeito, sobretudo, à existência ou não da caixa multiplicadora e 
aos sistemas de controle de potência. 

1 O potencial de 143 GW foi indicado no Atlas do Potencial Eólico Brasileiro 

[Cepel (2001)]. Um novo atlas encontra-se em elaboração, pelo mesmo instituto, 
com potencial estimado em 250 GW.
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Os aerogeradores podem dispor de dois tipos de geradores, um 
dependente de uma caixa multiplicadora, que o conecta ao eixo, e 
outro que é acoplado diretamente no eixo. A caixa multiplicadora 
ou de transmissão tem como função adaptar a baixa velocidade 
do rotor à velocidade de rotação mais elevada dos geradores. 

Os sistemas de controle de potência ajustam e limitam a potência 
máxima gerada em caso de ventos muito fortes, evitando danos ao 
equipamento e excessiva variação na tensão da rede elétrica à qual 
o aerogerador está conectado. Os sistemas mais usuais são o pitch,
que controla a inclinação das pás, e o stall, que reage à velocidade 
do vento com um sistema passivo de travagem do rotor. Há, ainda, o 
sistema yaw, que otimiza o aproveitamento da turbina ao posicionar 
as hélices sempre de frente para o vento, e outros sistemas de freio 
para a paralisação total do equipamento.

Os esforços de inovação relacionados à nacele dizem respeito, em 
especial, à diminuição do atrito dos componentes, à busca por maior 
estabilidade no fornecimento de energia à rede e à aerodinâmica da 
nacele para maior aproveitamento energético.

Com relação às pás e às torres, esses componentes também são 
extremamente importantes para a geração de energia e também es-
tão associados ao desenvolvimento tecnológico do setor. Os aumen-
tos da altura das torres, do diâmetro dos rotores e, portanto, das 
pás, geralmente, estão associados à maior produção de energia e, 
por isso, são grandes direcionadores de inovação da indústria, que 
busca aproveitar melhor o potencial eólico e viabilizar a exploração 
dessa fonte em novas regiões. Os desenvolvimentos em torno do 
design e dos materiais utilizados na fabricação das pás e das torres 
também devem ser destacados, já que visam aprimorar a aerodinâ-
mica e otimizar o aproveitamento energético, no caso das pás, bem 
como reduzir custos, no caso das torres. 
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O parque industrial brasileiro da cadeia produtiva de geração eó-
lica é formado majoritariamente por empresas multinacionais, em 
especial os fornecedores de naceles, mas também conta com em-
presas genuinamente brasileiras, sobretudo no fornecimento de pás 
e de torres. Entre os grupos estrangeiros, destacam-se a Enercon 
(alemã), a Impsa (argentina), a GE (americana) e a Suzlon (indiana). 
Com relação às empresas nacionais, o fornecimento de naceles de 
grande porte está se iniciando com a WEG. A fabricação de pás, por 
sua vez, conta com a brasileira Tecsis como uma das líderes mun-
diais, havendo, ainda, a nova entrante Aeris. O fornecimento de tor-
res, apesar de atualmente ser considerado um gargalo, é o que conta 
com maior número de fabricantes locais, destacando-se a Gestamp 
(de controle espanhol), a Engebasa e a Tecnomaq.

A forte presença de empresas multinacionais tem levado à con-
tratação de boa parte dos subcomponentes do exterior, seja pela di-
ferença de preços, seja pelo prévio conhecimento dos equipamentos 
de alguns subfornecedores internacionais. Tal fato ocorre, especial-
mente, com os subcomponentes da nacele, que dispõem do maior 
conteúdo tecnológico do aerogerador, inibindo o desenvolvimento 
de novas tecnologias no país.

Panoramas mundial e nacional

Panorama mundial

A energia eólica ainda tem pequena participação na matriz energé-
tica mundial, correspondendo a menos de 4% em 2011. Segundo o 
Conselho Mundial de Energia Eólica [GWEC (2013)], oitenta países 
já possuem instalações eólicas, totalizando uma capacidade instala-
da superior a 282 GW em 2012. Sua estimativa, em um cenário con-
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servador, é de que a capacidade instalada mundial alcance 415 GW 
em 2020, com participação crescente de parques eólicos offshore.

O Gráfico 1 apresenta a evolução da capacidade mundial instalada 
desde 1996 e aponta o crescimento acelerado do setor nos últimos 
anos, decorrente de sua crescente competitividade vis-à-vis as fontes 
tradicionais e da maior busca por fontes alternativas de energia.

Gráfico 1 

Capacidade eólica acumulada instalada global (1996-2012)

Fonte: GWEC (2013).

Historicamente, os principais mercados responsáveis por esse 
crescimento foram Europa (Alemanha e Espanha), América do 
Norte (Estados Unidos) e Ásia (China e Índia). Em 2012, o cres-
cimento do setor foi conduzido principalmente pela China, que 
instalou 13,2 GW do total de 44,7 GW adicionados no mundo, se-
guida dos Estados Unidos, que adicionaram 13,1 GW em sua oferta 
de energia eólica, como pode ser verificado no Gráfico 2.
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China

EUA

Alemanha

Índia

Reino Unido

Itália
Espanha

Brasil

Canadá
Romênia

Gráfico 2 

Dez maiores capacidades instaladas/acumuladas 

no fim de 2012

China

EUA

Alemanha

Espanha

Índia

Reino Unido

Itália
França

Canadá
Portugal

Fonte: GWEC (2013).

Gráfico 2a 
Dez maiores capacidades 

instaladas (jan.-dez. 2012)

Gráfico 2b 
Dez maiores capacidades 

acumuladas (até dez. 2012)

País MW %

China 13.200 29,5

EUA 13.124 29,4

Alemanha 2.439 5,5

Índia 2.336 5,2

Reino Unido 1.897 4,2

Itália 1.273 2,8

Espanha 1.122 2,5

Brasil 1.077 2,4

Canadá 935 2,1

Romênia 923 2,1

Resto do mundo 6.385 14,3

Total Top 10 38.326 85,7

Total mundial 44.711 100,0

País MW %

China 75.564 26,7

EUA 60.007 21,2

Alemanha 31.332 11,1

Espanha 22.796 8,1

Índia 18.421 6,5

Reino Unido 8.445 3,0

Itália 8.144 2,9

França 7.196 2,5

Canadá 6.200 2,2

Portugal 4.525 1,6

Resto do mundo 39.853 14,1

Total Top 10 242.630 85,9

Total mundial 282.483 100,0
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O crescimento da energia eólica na matriz energética asiática 
tem sido conduzido principalmente pela China (primeira posição no 
ranking das maiores capacidades acumuladas) e pela Índia (quinta 
posição no mesmo ranking), que dispõem de forte estímulo de seus 
governos, por meio de investimentos diretos e de medidas regula-
tórias. Esses países têm, ainda, metas quinquenais de geração de 
energia renovável.

De modo a atender à crescente demanda por equipamentos eóli-
cos, a China e a Índia efetuaram investimentos relevantes também 
na indústria de bens de capital para o setor. A China tem hoje 
três grandes fornecedores de aerogeradores – Sinovel, Goldwind 
e Dongfang – e a Índia conta com a Suzlon como principal fabri-
cante. Essas empresas, apesar de terem iniciado suas produções 
para atender à região asiática, já conquistaram novos mercados e 
estão realizando fusões e aquisições com fabricantes europeus de 
relevante experiência. Entre os mercados visados pelos fabricantes 
chineses está o Brasil, que possui cinco parques eólicos, localiza-
dos na mesma região e de um mesmo investidor (Desenvix), com 
equipamentos inteiramente importados daquele país, tendo os pro-
jetos sido financiados pelo China Development Bank (CDB).

Nos Estados Unidos, segundo país com maior capacidade acu-
mulada no fim de 2012, os investimentos no setor têm seguido uma 
trajetória cíclica em função de incentivos fiscais (Production Tax 
Credit – PTC) e subvenções econômicas (Investment Tax Credit – 
ITC) de curto prazo, que são prorrogados periodicamente, não ha-
vendo uma política consistente e de longo prazo para incentivo às 
energias renováveis. Ressalte-se que, no mercado americano, a 
fonte eólica compete diretamente com o gás natural, e a queda 
nos preços desse combustível, em função do aumento da oferta de 
gás não convencional, pode representar uma ameaça ao desenvol-
vimento da geração eólica no país. Em 2012, ano em que não se 
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esperava a renovação dos incentivos para 2013, verificou-se um 
boom de crescimento (13,2 GW adicionados, representando 28% 
de crescimento anual).

Com relação à oferta de equipamentos, a General Electric (GE) 
é a maior fornecedora de aerogeradores da região norte-americana,
estando entre os maiores fabricantes mundiais. Para aerogeradores 
com capacidade inferior a 1 MW, utilizados em geração distribuí-
da, destacam-se as empresas norte-americanas Northern Power 
Systems, Southwest Windpower e Endurance. Essas empresas, em 
iniciativa conjunta com o Department of Energy dos Estados Uni-
dos, estão prospectando o mercado brasileiro após a regulamenta-
ção, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), do sistema 
de net metering.

A Europa foi pioneira no aproveitamento da energia eólica e res-
ponde atualmente por grande parte do mercado mundial. É conside-
rada uma região madura para a exploração eólica, cuja capacidade 
instalada representava 10,5% das fontes de geração de energia elétrica 
do continente, no fim de 2011 [GWEC (2012)]. O pioneirismo euro-
peu acarretou o desenvolvimento de grandes fornecedores de turbinas 
eólicas na região, como Vestas, Gamesa, Enercon e Siemens. Essas 
empresas foram responsáveis pela maior parte dos desenvolvimentos 
tecnológicos do setor.

A Tabela 1 lista os dez maiores fabricantes mundiais de aerogera-
dores e suas participações de mercado nos últimos três anos. 

Ressalte-se que o crescimento das empresas chinesas nos últimos 
anos tem impactado o mercado de fabricantes de aerogeradores de 
forma significativa. Algumas empresas estão passando por graves 
dificuldades financeiras, chegando, em casos extremos, ao pedido 
de falência, caso da alemã Fuhrlander.
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Tabela 1 

Dez maiores fabricantes mundiais de aerogeradores (2009-2011)

Fabricante País Market share (%)

2009 2010 2011

Vestas Dinamarca 13,5 13,4 12,7

Sinovel China 9,3 11,1 9,0

Goldwind China 7,3 9,8 8,7

Gamesa Espanha 6,4 6,8 8,0

Enercon Alemanha 8,5 7,1 7,8

GE Energy Estados Unidos 12,5 9,8 7,7

Suzlon Índia 6,1 6,5 7,6

Guodian China 1,1 4,1 7,4

Siemens Alemanha 6,3 5,5 6,3

Mingyang China * * 3,6

Dongfang China 6,0 6,9 *

Fonte: IHS – EER.
*Empresa fora da lista Top 10 no ano.

Mercado nacional de energia eólica

Nos últimos anos, a energia eólica apresentou crescimento signi-
ficativo no mercado elétrico brasileiro. Em abril de 2013, segundo 
dados da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), o 
país contava com capacidade eólica instalada de 2.693 MW, resul-
tante, em grande parte, do Programa de Incentivo às Fontes Al-
ternativas de Energia Elétrica (Proinfa), criado em 2002, no qual 
foram contratados cerca de 1.200 MW. Com o Novo Modelo do 
Setor Elétrico Brasileiro, em vigor desde 2004, novas adições de 
capacidade estão sendo instaladas desde 2012, esperando-se capa-
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cidade instalada de cerca de 8 GW eólicos em 2016 como resultado 

dos leilões já realizados.

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) prevê a adição de apro-

ximadamente 1,2 MW/ano de energia eólica a partir de 2016 [EPE 

(2011)]. A Abeeólica, por sua vez, tem pleiteado uma estratégia de 

adição de capacidade de 2 GW/ano, de modo a consolidar a indús-

tria eólica no país.

Com o intuito de analisar o potencial eólico do Brasil, o Centro de 

Referência para Energia Solar e Eólica (Cresesb-Cepel) divulgou, no 

ano de 2002, o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro [Cepel (2001)]. 

Esse estudo considerava uma altura de torres de cinquenta metros 

acima do nível do mar,2 descontando os relevos e depressões e, com 

esses parâmetros, concluía que o potencial de geração de energia eó-

lica no Brasil ficava em torno de 143 GW. Um novo atlas está em 

elaboração, pelo mesmo instituto, considerando torres eólicas entre 

noventa e cem metros de altura do solo, já que, hoje, boa parte dos 

aerogeradores disponíveis no mercado atinge essa altura. Note-se 

que a estimativa do potencial eólico nesse novo documento ultra-

passa 250 GW.

O ganho de competitividade da indústria eólica brasileira ao lon-

go da década e a perspectiva de continuidade de seu desenvolvimen-

to no país atraíram diversos fornecedores de relevante experiência 

no mercado mundial. A desaceleração das economias americana e 

europeia, a partir de 2008, contribuiu para a busca de novos merca-

dos por esses fabricantes e acabou se traduzindo em uma oportuni-

dade para o desenvolvimento do parque produtivo de equipamentos 

de geração de energia eólica no Brasil.

2 Nível médio de altura das torres à época.
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Para atender ao mercado nacional, atualmente, oito fabricantes 
de aerogeradores possuem unidades no Brasil: Wobben (Enercon), 
Wind Power Energia (WPE) (Impsa), GE, Alstom, Gamesa, WEG, 
Vestas e Siemens. Ademais, as empresas Acciona e Suzlon anuncia-
ram investimentos em novas fábricas no país. Atualmente, a capa-
cidade instalada total do setor encontra-se em torno de 3 GW/ano. 

A Tabela 2 aponta a capacidade de cada um dos fabricantes citados: 

Tabela 2

Capacidade de produção dos fornecedores de 

aerogeradores no Brasil

Fornecedor Capacidade de produção (MW/ano)

Prevista Atual

Acciona 432 ---

Alstom 450 300

Fuhrlander 360 ---

Gamesa 200 200

GE 750 750

Impsa 450 450

Siemens 250 250

Suzlon 388 ---

Vestas 800 400

WEG 100 100

Wobben 500 500

Total 4.680 2.950

Fonte: Elaboração própria.

Cumpre notar que esses fabricantes introduziram suas tecnolo-
gias no mercado nacional e reduziram significativamente os preços 
ofertados pelos vendedores de energia eólica, aumentando, assim, a 
competitividade dessa fonte nos leilões. 
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No que tange às tecnologias desenvolvidas no país, destaquem-se 
a parceria da brasileira WEG com a espanhola MTOI, para a fabri-
cação de aerogeradores nacionais, e os desenvolvimentos da WPE 
na construção de um aerogerador totalmente brasileiro e de um ae-
rogerador com potência superior a 4 MW de potência. A WPE, ape-
sar de pertencer ao grupo argentino Impsa, realiza parte relevante 
de suas atividades de P,D&I no Brasil.

Para aplicações de aerogeradores com capacidade inferior a 1 MW, 
a serem instalados em consumidores finais de energia (geração dis-
tribuída), existem três empresas nacionais: Enersud, Eletrovento e 
Canoas. Contudo, o estágio de desenvolvimento tecnológico e a es-
trutura de negócios delas são embrionários quando comparadas às 
já citadas empresas norte-americanas.

Com efeito, a existência de empresas nacionais no segmento abre 
oportunidades para desenvolvimento tecnológico, que, para serem 
aproveitadas, devem ser exploradas no curto prazo, a fim de que as 
nacionais não percam mercado para as norte-americanas, que trarão 
seus produtos para o Brasil brevemente, dado o advento da regula-
mentação do sistema de net metering (a ser detalhado na próxima 
seção).

Por fim, destaca-se que, apesar do grande potencial de exploração 
da energia eólica, seja para grandes complexos, seja para iniciativas 
de geração distribuída, há limites para a expansão de sua participa-
ção na matriz elétrica brasileira. Dada a natureza intermitente dos 
ventos, que é incontrolável e varia conforme condições climáticas, 
há possibilidade de ocorrência de distúrbios nos parâmetros de qua-
lidade de rede (tensão, frequência e harmônicos), além da própria 
gestão do fluxo de energia. Consequentemente, há necessidade cres-
cente de automação e de autogerenciamento das redes do setor elé-
trico. Essa questão está inserida nas discussões sobre a implantação 
das redes elétricas inteligentes (smart grid). Esse é um dos motivos 
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pelos quais as agendas de política industrial dos principais países 
situados na fronteira tecnológica (Japão, Estados Unidos, Alemanha 
e China) contemplam as temáticas das fontes alternativas de energia 
com a implantação das redes elétricas inteligentes.

Aspectos institucionais e mecanismos de incentivos 
à energia eólica 

O incentivo ao desenvolvimento da energia eólica no Brasil iniciou-
-se em 2002, por meio do Programa de Incentivo às Fontes Alter-
nativas de Energia Elétrica (Proinfa). Com o Novo Modelo do Setor 
Elétrico Brasileiro,3 em vigor desde 2004, os incentivos passaram a 
ocorrer mediante leilões específicos para a geração eólica ou leilões 
de fontes alternativas, já que a fonte eólica ainda não era compe-
titiva em relação a fontes tradicionais como a hidrelétrica, o gás 
natural, o óleo combustível etc.

O novo modelo visa atingir três objetivos principais: segurança 
do suprimento de energia elétrica, modicidade tarifária e inserção 
social no setor elétrico. De modo a alcançar tais objetivos, a comer-
cialização de energia elétrica é realizada em dois ambientes de con-
tratação: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente 
de Contratação Livre (ACL).

No ACR, a comercialização se dá por meio de licitação, na mo-
dalidade de leilões, utilizando o critério de menor tarifa. Nesse 
ambiente, observa-se a exigência de que toda a demanda de distri-
buidores esteja contratada com empresas de geração. O ACL, por 
sua vez, é caracterizado pela livre negociação entre as partes nas 
operações de compra e venda energia. 

3 Sustentado pelas leis 10.847 e 10.848, de 15 de março de 2004, e pelo Decreto 
5.163, de 30 de julho de 2004.
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De modo a aumentar a segurança no fornecimento, além da ener-
gia contratada no ambiente regulado para atender à demanda pro-
jetada das distribuidoras, o novo modelo conta, desde 2009, com a 
chamada energia de reserva, também contratada mediante leilões.

A fonte eólica iniciou sua participação nos leilões em 2007, no 
1º Leilão de Fontes Alternativas (LFA). Entretanto, dado o critério 
de menor tarifa, não logrou êxito, saindo do leilão sem nenhum 
contrato de comercialização de energia. Em 2009, a fim de am-
pliar a participação eólica na matriz energética brasileira, o gover-
no realizou o 2º Leilão de Energia de Reserva (LER), que comer-
cializou exclusivamente energia gerada por essa fonte.4

A partir daí, novos leilões LFA e LER, exclusivos para fontes 
alternativas (eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas – 
PCH), foram realizados nos anos 2010 e 2011 estimulando a contra-
tação da energia eólica (que se mostrou mais competitiva entre as 
três). Note-se que, dada a competitividade da fonte nesses leilões, 
ela passou, a partir de meados de 2011, a participar também dos 
Leilões de Energia Nova, concorrendo com fontes tradicionalmente 
mais baratas, como a térmica e a hídrica. Em 2012, foi realizado 
novo leilão, e os preços da energia eólica alcançaram seu mínimo 
histórico no Brasil, com média de R$ 87,94/kWh.5

Outro sinal de competitividade da fonte eólica é o início da co-
mercialização de sua energia no ACL. Os projetos das empresas 
Renova, Tractebel e CPFLR, pioneiras nesse mercado, agregarão 
capacidade de mais de 700 MW a serem contratados por consumi-
dores livres.

4 O sucesso do leilão pode ser constatado pelo deságio maior que 20% no preço 
inicial e pela contratação de 1,8 GW para entrada em operação em julho de 2012.

5 À guisa de comparação, o preço médio da energia eólica no leilão de 2009 foi de 
R$ 167,4/kWh. Mais anteriormente, no Proinfa, esse valor fora de R$ 308,3/kWh.



200 Revista do BNDES 39, junho 2013

Ainda de modo a incentivar o incremento da energia eólica na 

matriz elétrica brasileira, o governo federal zerou o Imposto de Im-

portação sobre a aquisição de aerogeradores do exterior. Essa medi-

da, por um lado, facilitou o desenvolvimento da fonte eólica, sobre-

tudo na fase inicial do Proinfa, quando apenas a Wobben Windpower 

estava instalada no país e teve dificuldades de atender a toda a de-

manda. Por outro lado, porém, inibiu o desenvolvimento da cadeia 

de subfornecedores, já que importar o aerogerador inteiro era mais 

barato do que fabricar parte dele aqui e importar alguns componen-

tes. Essa política de incentivo vigorou até junho de 2009.

De modo a minimizar tais efeitos na cadeia, o Ministério da Fa-

zenda aprovou a isenção permanente do Imposto sobre Produtos In-

dustrializados (IPI) para aerogeradores, o que representava cerca de 

7,5% do valor do equipamento.

Ainda com relação a benefícios fiscais, desde 1997, o Conselho 

Nacional de Política Fazendária (Confaz), por meio do Convênio 

101/97, isentou o segmento de energia eólica do Imposto sobre Cir-

culação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), abarcando 

operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento 

da energia eólica, especialmente os aerogeradores e seus acessó-

rios, como reguladores, controladores, componentes internos e tor-

res para suporte de gerador eólico. Esse convênio foi prorrogado 

diversas vezes e, a princípio, estará em vigor até dezembro de 2015.

O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 

Infraestrutura (Reidi) reduziu para zero a cobrança de PIS-Cofins 

para toda a infraestrutura, sendo o segmento de geração de energia 

eólica um dos beneficiários mais importantes. Há discussões no âm-

bito do Plano Brasil Maior (PBM) de estender a aplicação do Reidi 

também para a cadeia produtiva dos aerogeradores. Ressalte-se que 



201Panorama do setor de energia eólica

a política industrial elegeu a energia eólica como prioridade entre as 

energias renováveis para a construção de iniciativas de adensamen-

to produtivo com acréscimo de conteúdo local. 

Nesse quesito, cumpre destacar o papel do BNDES como indutor 

do desenvolvimento da cadeia produtiva de energia eólica brasileira. 

A despeito de os leilões de energia não estabelecerem requisitos de 

conteúdo local aos equipamentos, grande parte dos parques eólicos 

brasileiros é financiada pelo BNDES, que somente apoia a aquisição 

de equipamentos nacionais credenciados na FINAME, estimulando 

o desenvolvimento da cadeia produtiva no país.

No mundo, além do sistema de leilões adotado no Brasil, outros 

mecanismos têm sido utilizados para incentivar o aumento da partici-

pação eólica na matriz elétrica dos países. As principais políticas ado-

tadas são: sistema de feed-in tariff e sistema de cotas com certificados 

verdes, para geração centralizada, de grande porte, e sistema de net 

metering, para aplicações específicas em geração distribuída, de pe-

queno porte. Esse sistema foi recentemente regulamentado no Brasil.

O sistema de feed-in determina o preço mínimo que a concessio-

nária deverá pagar pela energia elétrica gerada pelo produtor quando 

este conectar sua usina na rede. Esse incentivo pode ser também o va-

lor total recebido pelo produtor incluindo subsídio e/ou taxas de reem-

bolso ou o prêmio pago adicionalmente ao preço de mercado da ener-

gia. O regime de feed-in foi utilizado no Brasil por meio do Proinfa, 

porém, atualmente, não tem sido o sistema de incentivo usual.

O sistema de cotas com certificados verdes, por sua vez, consiste 

na determinação de que uma cota de geração de energia elétrica 

vendida deve ser gerada a partir de fontes alternativas. Essa obri-

gação pode ser imposta sobre o consumo (distribuidoras) ou sobre 

a produção (geradores). Os certificados verdes adquiridos com esse 
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tipo de geração podem ser comercializados no mercado, promoven-

do receita adicional às vendas de energia.

Aplicado comumente para geração distribuída, o net metering,

por sua vez, tem por finalidade regular a troca de energia entre con-

cessionária e usuários de energia. Créditos são acumulados com as 

concessionárias quando há excedentes de energia (geração supera 

consumo local). Débitos são acumulados quando o inverso ocorre 

(o consumo local supera a geração). Há um balanço realizado pelas 

concessionárias no momento do faturamento das contas de energia, 

no qual créditos acumulados compensam débitos. Esse modelo de 

comercialização de energia é o que predomina nos Estados Unidos e 

o que foi recentemente regulamentado no Brasil pela Aneel.6

Assim, além dos leilões de energia, ideais para a promoção da 

geração de grande porte (acima de 1 MW), a regulamentação brasi-

leira do net metering criou mais uma possibilidade de exploração de 

energia eólica, a geração distribuída, de menor porte. 

Perspectivas e oportunidades para 
desenvolvimento tecnológico

A fonte eólica, por meio dos leilões de energia, vem aumentando sua 

participação na matriz elétrica nacional de forma consistente, ten-

do alcançado, em abril de 2013, 1,66%7 da capacidade instalada de 

geração elétrica brasileira. Considerando o elevado potencial eólico 

do país, a ser divulgado a partir de novas medições em alturas mais 

elevadas, mas já estimado em cerca de 250 GW, os incrementos 

6 Resolução Aneel 482, de 17.4.2012.
7 Porcentagem referente à potência fiscalizada, isto é, considerada a partir da 

operação comercial da primeira unidade geradora (BIG – Banco de Informa-
ções de Geração da Aneel, consulta em 17.4.2013).
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futuros da energia eólica dependerão sobretudo da manutenção da 

competitividade dessa fonte em relação às demais.

No que concerne ao desenvolvimento tecnológico do setor, ve-

rifica-se a tendência de aumento da potência e, logo, do porte dos 

aerogeradores,8 já que a aplicação de equipamentos de maiores 

dimensões é economicamente mais rentável, em alturas mais 

elevadas onde o vento é mais forte. A construção de turbinas eólicas 

maiores, capazes de resistir às condições meteorológicas mais 

adversas, impõe desafios ao processo manufatureiro para empregar 

materiais mais leves e resistentes em todos os componentes.

A produção de pás é o principal exemplo de oportunidade para 

o emprego de novos materiais, já que elas necessitam de um balan-

ceamento do peso para não comprometer a estabilidade de toda a 

estrutura. O desenvolvimento de novos materiais que incrementem 

o conteúdo local deslocando subcomponentes importados também 

pode ser um importante espaço para a inovação. Ainda com relação 

às pás, cabe ressaltar que o aumento de seu tamanho implica difi-

culdades logísticas para o transporte até os parques eólicos, criando 

oportunidades para a busca de inovações como o desenvolvimento 

de pás bipartidas cujas partes se encaixem. A alta relevância do 

design desse componente para a performance do aerogerador tam-

bém oferece espaço para inovações visando ao melhor aproveita-

mento dos ventos. 

Com relação às naceles, a evolução tecnológica tem avançado em 

direção aos geradores que prescindem de caixa multiplicadora, resul-

tando, normalmente, em menor desgaste de peças e, por consequên-

cia, menores custos relacionados à manutenção. Tendo em vista que 

8 A potência de um aerogerador é proporcional ao diâmetro do rotor elevado ao 
cubo.
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a nacele é o componente de maior conteúdo tecnológico, é possível 

vislumbrar nela alguma oportunidade de inovação, porém, as possi-

bilidades mais promissoras residem em sua aerodinâmica, visando 

ao maior aproveitamento energético, adaptado às condições climá-

ticas brasileiras, muito distintas das europeias e americanas. Esse 

tema já é objeto de projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) com o Instituto 

de Tecnologia para o Desenvolvimento (Lactec).

As torres são o componente tecnologicamente menos sofistica-

do da cadeia, oferecendo, contudo, oportunidades de inovação em 

termos de materiais e design, visando à redução de custos e à busca 

por maiores alturas.

Além das oportunidades supramencionadas, há grandes possi-

bilidades de inovação em laboratórios e centros de ensaio para o 

desenvolvimento e a homologação de aerogeradores, componentes 

e matérias-primas. Destaquem-se, ainda, as oportunidades relacio-

nadas às tecnologias para aproveitamento energético eólico, como 

modelagens estatísticas para previsão de ventos, estruturação dos 

parques eólicos, integração à rede etc.

Nesse sentido, o Plano de Apoio Conjunto Inova Energia, assina-

do recentemente pelo BNDES, a Financiadora de Estudos e Proje-

tos (Finep) e a Aneel, tem entre seus objetivos o apoio às empresas 

no desenvolvimento e domínio tecnológico das cadeias produtivas 

de energias alternativas no país, o que se caracteriza como exce-

lente oportunidade para que o setor eólico adense suas atividades 

de P,D&I no Brasil. O desenvolvimento e o domínio tecnológico 

poderão ocorrer em grupos genuinamente nacionais ou a partir de 

grupos estrangeiros que transfiram para o país atividades de P,D&I 

realizadas no exterior.
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Resumo

O presente projeto de pesquisa buscou identificar os principais de-
safios enfrentados por rol selecionado de organizações populares 
com finalidade lucrativa localizadas na América do Sul durante 
nove meses ao longo de 2011. Para tanto, realizou-se coleta de dados 
em 12 organizações distribuídas entre quatro países, em viagem de 
bicicleta pela América do Sul. Depois da análise dos dados cole-
tados, em que se procurou grupar experiências visitadas em cate-
gorias tipo-ideal, concluiu-se que em todos os casos examinados 
há necessidade de apoio público para desafios tais como formação 
gerencial, assessoria financeira e acesso ao crédito.

*Respectivamente, engenheiro pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e enge-
nheiro do BNDES. O presente trabalho resulta de projeto final de curso do primeiro 
autor para obtenção de grau como engenheiro de produção. O segundo autor orien-
tou a pesquisa, na condição de professor na UFF. Este artigo é de exclusiva responsa-
bilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.
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Abstract

The present article identifies the main challenges faced by a number 
of popular organizations in South America. The authors have 
collected data of 12 experiences in a 11-month field research trip 
performed by bycicle. The analysis showed common challenges, 
which included difficulties in accessing credit, managerial training 
gaps, among other items.
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Introdução

Surgiram na América do Sul, em decorrência dos movimentos na-
cionais de redemocratização observados nos anos 1980, sindicatos, 
associações de moradores, organizações de luta diversas, muitas 
com histórico de resistência contra intervenções no território pelo 
poder público ou privado. Essas “organizações de luta” se dividiram 
em movimentos “dos atingidos por barragens”, “dos atingidos pela 
seca” etc. Quando passaram a tomar vulto nos anos 1990 e a se arti-
cular com outras mobilizações em diversos territórios, constituíram 
o que se conhece hoje como “movimentos sociais”.

Quando a união de pessoas tem como objetivo a produção cole-
giada de bens e serviços para comercialização e obtenção de renda, 
é definida como organização produtiva popular. Nessas organiza-
ções, o desenvolvimento pessoal e o relacionamento do grupo de-
sempenham papel importante, ainda que a dependência do retorno 
financeiro torne-se aspecto primordial. Se a organização se dá de 
forma autogestionária e tem como princípios igualdade entre as pes-
soas, equidade de gênero e demais valores da economia solidária, é 
chamada empreendimento econômico solidário.1

1 Os empreendimentos econômicos solidários são aquelas organizações: (1) cole-
tivas e suprafamiliares (associações, cooperativas, empresas autogestionárias, 
grupos de produção, clubes de trocas etc.), cujos participantes são trabalhadores 
dos meios urbano e rural que exercem a autogestão das atividades e da alocação 
de seus resultados; (2) permanentes (não são práticas eventuais) – além dos 
empreendimentos que já se encontram implantados, em operação, devem-se 
incluir aqueles em processo de implantação quando o grupo de participantes já 
estiver constituído e já tiver definido sua atividade econômica; (3) que podem 
dispor ou não de registro legal, prevalecendo a existência real ou a vida regular 
da organização; (4) que realizam atividades econômicas de produção de bens, 
de prestação de serviços, de fundos de crédito (cooperativas de crédito e fundos 
rotativos populares), de comercialização (compra, venda e troca de insumos, 
produtos e serviços) e de consumo solidário – as atividades econômicas devem 
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O presente projeto de pesquisa buscou identificar os principais 
desafios enfrentados por rol selecionado de organizações produtivas 
populares localizadas na América do Sul durante nove meses no 
decorrer de 2011.

Na segunda seção do presente trabalho é apresentada revisão da 
literatura sobre conceitos de economia solidária e de desenvolvi-
mento endógeno. Na terceira, é informada a metodologia utilizada. 
Na quarta seção, procede-se à descrição de experiências visitadas 
e do processo de estudo de campo. Na quinta, procura-se analisar 
as informações coletadas e categorizar as organizações visitadas 
segundo os fatores motivadores e atores mobilizadores. Na sexta 
seção, expõem-se as conclusões.

Revisão da literatura

A presente seção abarca breve revisão de conceitos importantes 
para a análise dos dados coletados no projeto de pesquisa. Para tan-
to, serão analisados brevemente conceitos de economia solidária e 
popular e de desenvolvimento endógeno.

Economia solidária

A literatura sobre a economia solidária pode ser considerada vasta, 
porém fragmentada, uma vez que as muitas experiências na Améri-

ser permanentes ou principais, ou seja, a razão de ser da organização; (5) que 
são singulares ou complexas. Ou seja, deverão ser consideradas as organizações 
de diferentes graus ou níveis, desde que cumpridas as características identifi-
cadas. As organizações econômicas complexas são as centrais de associação ou 
de cooperativas, complexos cooperativos, redes de empreendimentos e simi-
lares. Adaptado de: <http://www3.mte.gov.br/ecosolidaria/ecosolidaria_empre-
endimento.asp>. Acesso em: 10 jul. 2012.
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ca do Sul vêm sendo documentadas em redes sociais, blogs e outras 
formas de comunicação descentralizada. Em geral, autores filiados 
a essa corrente de pensamento comungam de premissas de decadên-
cia civilizatória e progressiva deterioração nas condições de vida 
modernas. Nestes termos, a maioria desses autores acredita que o 
sistema industrial e tecnológico aumenta a rentabilidade do grande 
capital em detrimento da afirmação da humanidade e da natureza 
[Kraychete (2002)].

Observa-se ainda, entre os que se dedicam a esse tema, conver-
gência quanto ao caráter de autogestão e de cooperação econômica 
[Gaiger (2003)]. Para muitos, as iniciativas ligadas à economia so-
lidária representam a emergência de novo modo de organização do 
trabalho e das atividades econômicas em geral.

As origens do que hoje se chama economia solidária remon-
tam às primeiras iniciativas cooperativas ligadas aos movimentos 
operários durante a revolução industrial inglesa. As mais emble-
máticas são as experiências de gestão de uma fábrica “humaniza-
da” e, posteriormente, de pequenas comunidades conhecidas como 
“aldeias cooperativas” [Bocayuva (2007)], e a Society of Equitable 
Pioneers, empreendimento fundado na cidade de Rochdale [Singer 
(2003)]. Esses grupos tinham como ideais o cooperativismo de 
produção e de consumo como um caminho para o autogoverno e a 
autonomia do trabalho. 

A experiência de Rochdale deixou legado de “oito princípios” que 
permanecem presentes nas propostas da economia solidária, con-
forme Quadro 1.

No caso do Brasil, o I Fórum Social Mundial, realizado em Por-
to Alegre em 2001,2 vem sendo considerado marco histórico para 

2 Realizado em Porto Alegre (RS), de 25 a 30 de janeiro de 2001, o I Fórum Social 
Mundial (I FSM) contou com 16 mil pessoas vindas de 117 países.
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consolidação da economia solidária, reunindo-se de maneira exe-
cutiva e participativa muitos movimentos sociais.3 No evento em 
Porto Alegre, proporcionou-se espaço de encontro entre entidades 
que começariam a se articular e dar forma a esse campo, criando o 
Grupo de Trabalho Brasileiro de Economia Solidária, também cha-
mado de GT Brasileiro.4 A partir desse contato, passou-se a discutir 
o tema da economia solidária e a articular ações, projetos e traba-
lhos coordenados. Esse GT é identificado como um dos principais 
atores que exerceram pressão para a criação da Secretaria Nacional 
de Economia Solidária (Senaes), no âmbito do Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE) [Bertucci (2010)].

No presente trabalho, vai se utilizar ainda, como em Arruda 
(2007, p. 32), o conceito de economia popular para identificar a 

[...] economia espontânea daqueles e daquelas que não encontram 

lugar no mercado de trabalho e tomam iniciativas econômicas vol-

tadas para garantir a sobrevivência física própria e de suas famílias. 

A economia popular remete, portanto, a uma economia baseada 
na busca da população por estratégias de sobrevivência e geração 
de renda à margem do capitalismo das megacorporações, em cujas 

3 No Fórum Social Mundial realizado em Belém no ano de 2009, em encontro 
no hangar de chefes de Estado, contavam-se mais de vinte representações sul-
-americanas, reunindo-se cerca de seis mil pessoas [nota do orientador].

4 As 12 entidades e redes nacionais que em momentos e níveis diferentes parti-
cipavam do GT Brasileiro eram: Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária 
(RBSES); Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (Pacs); Federação de 
Órgãos para a Assistência Social e Educacional (Fase); Associação Nacional dos 
Trabalhadores de Empresas em Autogestão (Anteag); Instituto Brasileiro de Aná-
lises Socioeconômicas (Ibase); Cáritas Brasileira; Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra (MST/Concrab); Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de 
Cooperativas Populares (Rede ITCP); Agência de Desenvolvimento Solidário 
(ADS/CUT); Unitrabalho; Associação Brasileira de Instituições de Microcrédito 
(Abicred); e alguns gestores públicos que futuramente constituíram a Rede de 
Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária [FBES (2012)].
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relações usualmente se distancia dos valores preconizados pela 
economia solidária.

Quadro 1 

Os princípios cooperativistas de Rochdale

A regra democrática de que cada sócio tem direito a um voto, 
independentemente da quantidade de capital que tenha investido.

A cooperativa aberta para todos os que queiram se associar, desde que 
integrem uma quota mínima de capital, cujo valor é igual para todos.

A regra da limitação da remuneração do capital investido, de maneira 
que o excedente fosse repartido segundo outros critérios.

A regra da distribuição de parte do excedente entre os sócios conforme 
sua participação no valor total de compras.

O princípio da venda à vista para evitar a falência nos momentos de crise.

O princípio da venda de produtos de qualidade.

A regra da educação dos associados dentro dos princípios do 
cooperativismo.

O princípio da neutralidade política e religiosa da sociedade.

Fonte: Elaboração própria, com base em Singer (2003).

Desenvolvimento endógeno

O surgimento do conceito de desenvolvimento endógeno remete aos 
efeitos da globalização sobre as economias locais [Barquero (2001)]. 
Conforme Ramírez apud Castel (2009, p. 5),

la teoría del gran desarrollo y los rendimientos crecientes, teoría 

del crecimiento dual y la acumulación de capital, teoría de la 

dependencia y el control local del desarrollo, teoría territorial del 

desarrollo y las iniciativas locales y gestión local en la economía 

global, entre otros.
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A partir dessa visão, passou-se a analisar relações existentes nas 
redes formadas por empresas, sociedade, governos e diversas ins-
tituições atuantes em determinado território. O território é agente 
de transformação, e não mero suporte dos recursos e das atividades 
econômicas, já que as empresas e demais atores do território inte-
ratuam entre si, organizando-se para desenvolver a economia e a 
sociedade. Segundo Boissier (2000, p. 12):

[…] iniciativas productivas que emergen del interior de un territorio, 

sector económico o empresa, para aprovechar las capacidades, 

potencialidades y habilidades propias, con el fin de desarrollar 

proyectos económicos, sociales, ambientales, territoriales y 

tecnológicos, que permitan edificar una economía más humana, 

para una nueva vida económica del país.

O desenvolvimento endógeno 

[…] se concatena con nuevas formas de reflexionar los problemas 

en torno al desarrollo y las condiciones para alcanzarlo, así como 

con la idea de la autodeterminación de los pueblos en los ámbitos 

económico, político y social [Ramírez (2007, p. 8)].

A discussão em torno do desenvolvimento endógeno procura va-
lorizar experiências desenvolvidas localmente, por meio das carac-
terísticas culturais, potencialidades locais e técnicas e tecnologias 
dominadas pela comunidade inserida em determinado território. 
Tais iniciativas seriam base de economia sólida e inclusiva.

Metodologia

Na fase de preparação da viagem para pesquisa de campo, definiu-

-se roteiro a ser seguido, adquiriram-se equipamentos e materiais 

necessários e elaboraram-se cronograma e agenda de visitas e en-
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contros. Nesse âmbito, foram feitos contatos com universidades, 

pesquisadores, movimentos sociais e outras entidades e pessoas. O 

objetivo dos contatos foi buscar indicações de organizações a serem 

visitadas e formação de rede de apoio para o momento seguinte.

A segunda etapa da coleta de dados consistiu em viagem de bi-

cicleta autônoma por seis países da América Latina, visitando-se 

organizações produtivas populares, ligadas ou não ao movimento 

da economia solidária. 

Em sua maioria, as visitas duraram apenas o tempo de realização 

da entrevista, de uma a duas horas. Em alguns casos, porém, a esta-

da se prolongou por mais tempo, sendo possível observar a execução 

do trabalho e conviver por período mais longo com os integrantes 

das organizações. Para registro das entrevistas realizou-se transcri-

ção imediata das falas, além de gravação em áudio quando possível. 

Depois das visitas era realizado ainda “relatório quente”, no qual se 

registravam impressões e eventuais falas que não houvessem sido 

registradas durante a entrevista.

A viagem durante a qual foi realizado o estudo de campo do 

presente trabalho se iniciou no dia 22 de janeiro de 2011, no Rio 

de Janeiro, Brasil, culminando em 15 de fevereiro de 2012, em 

Bogotá, Colômbia. Entre os dois pontos extremos, foram percorri-

dos cerca de nove mil quilômetros em bicicleta, além de distância 

semelhante utilizando outros meios de transporte: balsas, barcos, 

canoas, navios, trem, caminhões, ônibus, caminhonete, Kombi e 

reboque por moto.

O trajeto incluiu um trecho do litoral brasileiro, entre o Rio de 

Janeiro e o farol de Santa Marta (SC), o interior do estado de Santa 

Catarina e partes da Argentina, da Bolívia, do Peru, do Equador 

e da Colômbia. Nesse percurso, pernoitou-se em 153 lugares dis-
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tintos, que variaram de confortáveis estações de bombeiros a um 

providencial curral de lhamas. 

Visitas às organizações

Foram visitadas 12 organizações produtivas populares em quatro 

países da América do Sul. No Quadro 2, encontra-se lista com en-

tidades visitadas, sendo especificados o tipo de organização e a lo-

calização. Somam sete as organizações localizadas no Brasil, das 

quais uma no estado de São Paulo e seis em Santa Catarina. No 

restante da América do Sul, visitaram-se duas organizações na Ar-

gentina, uma no Peru e duas no Equador.

No Apêndice, encontra-se modelo de questionário adotado nas 

visitas e entrevistas realizadas, focadas em três eixos principais:

1. Histórico: relato do contexto e da mobilização que levaram à 

criação da organização, identificando os principais atores des-

se processo e suas motivações;

2. Gestão: descrição do funcionamento da entidade, abordando  

rotina diária, forma de gestão, espaços e processos decisórios e 

identificação da cadeia produtiva na qual está inserida; e

3. Relações institucionais: avaliação do relacionamento da enti-

dade com outras organizações da economia popular e solidá-

ria, universidades, organizações não governamentais (ONGs), 

instâncias governamentais e outras entidades.
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Quadro 2 

Organizações visitadas

Organização Atividade Localização

Cooperorgânica Cooperativa agrícola de 
produtos orgânicos

Sudoeste 
Paulista – Brasil

Delícias Solidárias Lanchonete autogestionária Joinville 
(SC) – Brasil

Recriando com Fibras Empreendimento econômico 
solidário de artesanato

Joinville 
(SC) – Brasil

Cooperativa Têxtil 
Fio Nobre

Cooperativa têxtil Itajaí 
(SC) – Brasil

Cooperativa 
Ecológica EcoSerra

Cooperativa agrícola de 
produtos ecológicos

Lajes 
(SC) – Brasil

Coopagro Cooperativa agrícola do 
Assentamento 30 de Outubro

Campos Novos 
(SC) – Brasil

Coopercontestado– 
Cooperativa dos 
Assentados da Região 
do Contestado

Cooperativa agrícola de 
assentados da reforma 
agrária

Campos Novos 
(SC) – Brasil

Gráfica Cooperativa 
Chilavert

Gráfica recuperada pelos 
trabalhadores

Buenos Aires – 
Argentina

Cooperativa Têxtil 
Tupac Amaru

Cooperativa têxtil Jujuy – Argentina

Central de Cooperativas 
Cafetaleras COCLA

Central de cooperativas de 
produtores de café

Quillabamba – 
Peru

Cooperativa de 
Producción Pesquera 
Artesanal y Maricultura 
El Matal

Cooperativa de pescadores e 
maricultores

El Matal – Jama–
Equador

Parque Cascada de 
Peguche

Parque turístico com gestão 
comunitária

Comuna Faccha–
Llacta – Otavalo 
– Equador

Fonte: Elaboração própria.
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Caracterização da amostra

Resumo das organizações visitadas

A seguir expõem-se resumos dos relatórios produzidos em cada vi-
sita, de maneira a caracterizarem-se as experiências estudadas.

Cooperorgânica – Sudoeste Paulista (SP), Brasil

A Cooperorgânica é uma cooperativa para beneficiamento e comer-
cialização de produtos agrícolas orgânicos da Região Sudoeste do 
estado de São Paulo. Criada por agricultores familiares afiliados 
à Federação de Agricultura Orgânica do Sudoeste Paulista para 
comercializar produtos, a cooperativa agregava em 2010 cerca de 
setecentos pequenos produtores. A produção à época era comercia-
lizada por meio de feiras, Programa de Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar (PAA), Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae),5 Centrais de Abastecimento (Ceasa) e mercados da 
região. Manifestou-se o objetivo de evitar atravessadores com a es-
tratégia de vender diretamente ao consumidor.

Relatou-se necessidade de assistência técnica com disponibiliza-
ção de mais técnicos como condição percebida para auxiliar agri-
cultores no planejamento da produção e na elaboração de projetos 
de aprimoramento e investimento. A cooperativa oferece aos afi-

5 O PAA, também conhecido como Compra Direta, prevê a compra de alimen-
tos da agricultura familiar e sua doação às entidades socioassistenciais que 
atendam a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional [Brasil 
(2012)]. Para o Pnae, a Lei 11.947/2009 determina a utilização de, no mínimo, 
30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE) para alimentação escolar, na compra de produtos da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando 
os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 
as comunidades quilombolas (de acordo com o Artigo 14).
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liados financiamento sem juros, com carência do tempo de safra e 
pagamento das parcelas com produção. Os produtos são todos ras-
treáveis por códigos para cada produtor.

Cooperativa Têxtil Fio Nobre – Itajaí (SC), Brasil

A Fio Nobre é uma cooperativa de produção têxtil integrante da 
rede Justa Trama de economia solidária, que trabalha com a fabrica-
ção de roupas de tecido de algodão orgânico, totalmente produzidas 
por empreendimentos econômicos solidários. Além da produção de 
artigos da Justa Trama, também fabricam itens para comercializa-
ção por outros canais com algodão convencional.

A experiência dessa organização ressalta a importância das redes 
e do apoio de entidades de assistência técnica como as integrantes 
do Sistema S6 para o desenvolvimento de organizações produtivas 
populares. Tal experiência mostrou, ainda, as barreiras impostas 
pela legislação para a formalização dos empreendimentos. Quando 
da visita, em março de 2011, os associados reivindicavam perante o 
poder público a priorização nas licitações de organizações ligadas 
à economia solidária e ao desenvolvimento local, para que esses 
recursos dinamizassem a economia da região.

Delícias Solidárias – Joinville (SC), Brasil

Delícias Solidárias é uma organização classificada como empreen-
dimento econômico solidário dedicado à fabricação e comercializa-

6 Sistema S é o nome pelo qual ficou convencionado chamar ao conjunto de 11 
contribuições de interesse de categorias profissionais, estabelecidas pela cons-
tituição brasileira. Inclui entidades como Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Social da In-
dústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Cooperativismo (Sescoop).
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ção de alimentos. O grupo mantém lanchonete, na qual os produtos 
comercializados são produzidos por participantes-membros. Essa 
lanchonete encontra-se instalada fisicamente na unidade fabril de 
uma grande empresa, da qual recebe apoio.

Criado com o apoio do Consulado da Mulher,7 fundação de va-
lorização da mulher e estímulo à economia solidária mantida pela 
marca Consul,8 o empreendimento demonstra a possibilidade de 
atuação de empresas privadas no estímulo à economia solidária. 
À época da visita, as associadas encontravam-se impossibilitadas 
de se formalizar como cooperativa em razão da exigência legal de 
mínimo de vinte integrantes. Evidenciou-se nas entrevistas neces-
sidade de revisão da Lei de Cooperativas e do arcabouço legal para 
empreendimentos associativos.

Recriando com Fibras – Joinville (SC), Brasil

Formado por duas artesãs que lançam mão de fibras naturais para 
criar novas texturas e cores no papel reciclado, o empreendimento 
Recriando com Fibras produz cadernos, marcadores de livros, lu-
minárias e diversos itens de artesanato e brindes institucionais com 
materiais reciclados. 

Para a fabricação, utilizam-se aparas de papel descartadas por 
gráficas da região, diversos tipos de fibras naturais, como de bana-
neira e sisal. Tonalidades são criadas no papel com o uso de produ-
tos naturais e rejeitos de cozinha, como cascas de cebola, borra de 
café ou açafrão. Com esses insumos, criam-se coleções inseridas 
em mercados de semiduráveis com valor adicionado.

7 Ver <consuladodamulher.org.br/>. Acesso em: 10 mai. 2012.
8 Empresa fabricante de produtos da linha branca (geladeiras, fogões etc.) de San-

ta Catarina, criada em 1950, a Consul atualmente é uma marca pertencente à 
Whirlpool Latin America.
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A iniciativa também conta com apoio do Consulado da Mu-
lher. Pela impossibilidade de formalização como empreendimen-
to coletivo, uma das artesãs obteve uma licença de empreendedor 
individual.

Cooperativa Ecológica EcoSerra – Lages (SC)

A EcoSerra é uma cooperativa para comercialização de produtos 
agrícolas ecológicos, criada pela articulação de agricultores da 
região de Lages (SC) com membros do Centro Vianei de Edu-
cação Popular,9 entidade ligada à Igreja católica. A proposta de 
criação da cooperativa partiu dos agricultores participantes de 
cursos de formação ministrados pela entidade. A cooperativa co-
mercializava, à época da visita (março de 2011), a maior parte da 
produção por intermédio dos programas PAA e Pnae, do governo 
federal. 

Nas entrevistas, mostrou-se preocupação com a questão da per-
manência dos jovens no campo, buscando-se formas de evitar o 
êxodo das novas gerações para as grandes cidades. Observaram-se 
atividades voltadas para integração entre os agricultores, com in-
centivo à troca de conhecimentos.

Coopagro – Assentamento 30 de Outubro – Campos Novos 
(SC), Brasil

A Coopagro é cooperativa agrícola formada por membros do As-
sentamento 30 de Outubro, localizado no km 351 da BR-282, no 
município de Campos Novos (SC). Trabalha-se com a produção 
agrícola e criação de animais, ambas as atividades de forma estrita-
mente agroecológica. 

9 Ver <http://www.vianei.org.br/>. Acesso em: 8 jul. 2012.
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A cooperativa foi formada no contexto de continuidade da mo-
bilização coletiva após luta pela terra e assentamento pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Com isso, tor-
nou-se possível produzir em conjunto e assim aumentar a variedade 
e quantidade de produtos, bem como possibilitar a comercialização 
direta da produção, evitando-se deliberadamente atravessadores. 
Pode-se constatar exemplo positivo e simbólico, considerando-se a 
inserção dos participantes em movimento social pela reforma agrá-
ria (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST). 

Coopercontestado – Cooperativa dos Assentados da Região 
do Contestado – Campos Novos (SC), Brasil

A Cooperativa dos Assentados da Região do Contestado (Cooper-
contestado) é uma cooperativa formada por agricultores assentados 
da reforma agrária da Região do Contestado, no Meio-Oeste Cata-
rinense, estabelecida com matriz em Fraiburgo – cidade onde possui 
uma loja e uma unidade de beneficiamento de grãos. Em Campos 
Novos, encontra-se a unidade de laticínios. Ao todo, são mais de 
quatrocentas famílias associadas, envolvendo mais de 1.500 pessoas. 
Foi visitada a unidade de laticínios, em Campos Novos.

Criada por assentados do MST para beneficiar e comercializar 
produtos diretamente, sem atravessadores, essa cooperativa integra a 
rede Ecovida de produtos orgânicos. Conforme se pôde apurar, man-
tém relacionamento sistemático com outras cooperativas e entidades 
de assistência técnica para troca de experiências e apoio mútuo. 

Gráfica Cooperativa Chilavert – Buenos Aires, Argentina

A Gráfica Imprenta Cooperativa Chilavert é uma fábrica recupe-
rada por trabalhadores da antiga gráfica Gaglianone, localizada na 
cidade de Buenos Aires, Argentina. Quando da falência da empresa 
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original, os trabalhadores ocuparam o imóvel em que esta funciona-
va e retomaram a produção, em forma cooperativa, com o objetivo 
de manter postos de trabalho.

À época da visita (abril de 2011), a gráfica seguia produzindo em 
regime de autogestão, integrada ao movimento de fábricas recupe-
radas. Desde a restauração das operações, obtiveram-se importan-
tes vitórias na justiça contra os antigos donos. Na fábrica funciona 
também um centro cultural no qual são oferecidos diversos cursos 
e oficinas na área de artes e cultura. Nas instalações, realizam-se 
ainda aulas de bachilerato, semelhantes à Educação de Jovens e 
Adultos (EJA).

Cooperativa Têxtil Tupac Amaru – Jujuy, Argentina

A Cooperativa Têxtil Tupac Amaru é uma cooperativa de trabalho 
do ramo de corte e costura de roupas e uniformes profissionais e es-
colares, além de bolsas e outros pequenos produtos. Essa cooperati-
va é parte da Organización Barrial Tupac Amaru, movimento social 
iniciado na província argentina de Jujuy e que hoje está presente em 
15 das 23 províncias do país. 

Mobilizado ao redor da construção de conjuntos habitacionais 

de modo cooperativo pelos próprios futuros moradores, o movi-

mento social trabalha com abordagem de geração de trabalho e 

renda por meio de cooperativas nas mais diversas áreas. Nos bair-

ros construídos pela Tupac Amaru, além das moradias e da infraes-

trutura básica de água, luz e saneamento, são construídas áreas de 

lazer, escolas, postos médicos e cooperativas de trabalho, entre 

outros edifícios de utilidade pública. Frequentemente encontram-

-se custos inferiores aos cobrados por grandes empreiteiras pri-

vadas, com qualidade superior e gerando-se relativamente mais 

postos de trabalho.
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Central de Cooperativas Cafetaleras COCLA – Quillabamba, Peru

A COCLA é uma central de cooperativas de cafeicultores da região 
de Quillabamba, no Peru. Criada em 1967, a COCLA reúne 22 das 
23 cooperativas cafetaleras da região, totalizando mais de oito mil 
agricultores. Além dos diversos tipos de café, hoje trabalham tam-
bém com cacau, mel e outros produtos agrícolas. A central era, à 
época da visita (setembro de 2011), a maior exportadora de café do 
Peru, encontrando-se articulada a redes internacionais de comércio 
justo, agricultura orgânica e cafés gourmet.

Ao longo dos mais de quarenta anos de funcionamento, foi cons-
truída estrutura de apoio aos produtores, que abrange: (1) educação 
formal, (2) formação em cooperativismo e associativismo, (3) cen-
tros de saúde, (4) programas de conscientização na área de higiene 
e saúde e (5) banco comunitário. Os membros alegaram empreender 
esforço sistemático para documentação das atividades, identificação 
de funções e estabelecimento de limites e responsabilidades para os 
diferentes cargos, produzindo material de referência nessa área.

Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal y Maricultura 
El Matal – Jama, Equador

A Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal y Maricultura El 
Matal é uma cooperativa de pesca artesanal e maricultura da comuni-
dade de El Matal, cantão de Jama, província de Manabí, no litoral do 
Equador. Fundada em 1996, foi formalizada juridicamente no ano de 
2000. A cooperativa agrupava, à época da visita (dezembro de 2011), 
pescadores artesanais dessa comunidade, promovendo intermédio da 
comunidade com os programas do governo para apoio à categoria.

Criada por meio do incentivo do governo federal às cooperativas 
de pescadores artesanais, mas sem contar com nenhuma forma de 
apoio quanto à organização de trabalho coletivo, no momento da vi-
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sita a cooperativa estritamente intermediava as ações governamen-
tais. Os membros da cooperativa alegaram intenção de estruturá-la 
para realizar beneficiamento dos pescados e venda de produtos de-
rivados de peixe.

Parque Cascada de Peguche – Comuna Faccha Llacta – 
Otavalo, Equador

O Parque Cascada de Peguche se localiza na Comuna Faccha Llacta, 
nos arredores de Otavalo, no Equador. Construído e gerido pela co-
munidade indígena local ao redor da cachoeira que lhe dá nome, o 
parque é fruto de décadas de luta da população tradicional pela terra 
de seus ancestrais e por respeito a sua cultura. A terra, habitada his-
toricamente por indígenas, vinha sendo explorada por um fazendeiro 
espanhol, detentor do título de propriedade. A população foi escravi-
zada, até que a comunidade organizada comprou as terras de volta.

Criado há dez anos por intermédio de mutirões e patrocínio de 
entidades internacionais para as obras, o parque é administrado 
pela própria comunidade, por meio da comuna, espécie de associa-
ção de moradores. Com graves conflitos com o banco financiador 
da compra do terreno, a prefeitura local e uma entidade estrangeira 
instalada na vila, a comunidade, à época da visita, via-se ameaçada 
de perder o parque que construiu nas terras dos antepassados de 
seus habitantes.

Síntese das experiências estudadas

Entre as iniciativas visitadas, encontram-se cinco cooperativas agrí-
colas, duas têxteis, uma de pescadores, uma gráfica recuperada pe-
los trabalhadores, um parque turístico gerido comunitariamente, um 
grupo de produção e comercialização de lanches e um de artesanato. 
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Quanto à pessoa jurídica, nove experiências se encontravam, à 
época das visitas, legalizadas como cooperativas; uma como comu-
na; uma como empreendedor individual; e uma permanecia como 
grupo informal. 

Em relação à localização, seis se situam em áreas urbanas ou pe-
riurbanas e seis em regiões agrícolas. Um dos grupos pertence a uma 
pequena comunidade de pescadores artesanais, duas são compostas 
por populações tradicionais andinas, de origem pré-hispânica, e ou-
tras duas por assentados pela reforma agrária pela luta no MST.

Ante as diversas particularidades das organizações visitadas, 
as semelhanças correspondem aos temas aos quais todos os entre-
vistados se referiram de forma consensual. Em geral, esses pontos 
de encontro são as dificuldades enfrentadas e os desafios a serem 
transpostos para gerenciar empreendimentos em uma economia de 
mercado, sobretudo quando se trabalha coletivamente em uma so-
ciedade capitalista.

Classificação e análise das experiências

Pode-se afirmar que a heterogeneidade de realidades e caracterís-

ticas das organizações produtivas populares visitadas evidencia a 

necessidade de que toda ação de apoio e fomento a essas iniciativas 

seja adaptada ao contexto em que está inserida. Considerando-se, 

porém, que não é viável que o planejamento de políticas públicas e 

programas governamentais seja feito caso a caso, revela-se neces-

sário que sejam estabelecidas linhas gerais e objetivos das ações, 

havendo flexibilidade quanto às ações e metodologias, para que se 

adaptem a cada realidade. 

Para superar esse desafio, cumpre-se identificação de aspectos 

comuns das organizações a serem apoiadas. A categorização permi-
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te que se identifiquem, para cada grupo de organizações com reali-

dades semelhantes, as necessidades mais prementes e os desafios 

mais importantes a serem enfrentados. Estando claros objetivos e 

necessidades de cada público, acredita-se possível planejar melhor 

a forma de atuação, em cada uma das categorias, por parte de go-

vernos, entidades de fomento e outros atores interessados em agir 

nesse meio.

Categorias identificadas

Buscou-se tipificar as organizações produtivas populares segundo 

os atores envolvidos na formação dos grupos – quem os compõe e 

quem fornece apoio na experiência cotidiana. Não se trata aqui de 

apoios pontuais, por vezes concedidos por intermédio de projetos 

ou de entidades de fomento, mas sim de parceiros mais perenes, que 

participam das dificuldades encontradas no dia a dia.

Essa tipificação é importante para compreender a mobilização 

que levou à formação do grupo e o contexto de sua ocorrência e tam-

bém é extremamente útil para identificar com quais atores se deve 

trabalhar. Identificando-se quem são os responsáveis pela formação 

e continuidade das iniciativas coletivas torna-se possível reconhe-

cer quem são os macroatores10 a serem fomentados e apoiados. Da 

mesma maneira, torna-se possível compreender quais devem ser os 

parceiros do poder público nos projetos de apoio e suplementação 

de recursos.

10 Considerados aqui pessoas físicas ou jurídicas, específicas ou categorias, que 
incentivam, formam ou apoiam as organizações produtivas populares e outras 
iniciativas ligadas à economia popular e solidária e à gestão social. Ex: ONGs, 
entidades de apoio ao movimento cooperativista, grupos de universidades, as-
sociações de moradores, entre outros. 
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Outra categoria percebida como essencial para o entendimento 
da dinâmica de formação das organizações produtivas populares foi 
o porquê da formação dos grupos, o objetivo que levou à união das 
pessoas em torno daquela iniciativa coletiva. Essa categoria apre-
senta também a forma de atuação, o tipo de trabalho que é desenvol-
vido. Em certo nível se mescla com a motivação interna que levou 
ao trabalho coletivo, mas não aborda profundamente esse aspecto 
nem esclarece as causas subjacentes, subjetivas.

O tema da motivação interna, subjetiva, que levou os traba-
lhadores a se unir em uma iniciativa de trabalho coletivo, é re-
levante para entender os problemas sociais a que estão sujeitos. 
Porém, o estudo desse tema de maneira aprofundada e embasada 
requer instrumental e referencial que extrapolam os objetivos do 
presente trabalho.

Cabe ressaltar que há casos em que um grupo foi identificado 
como pertencente a mais de uma tipificação, por suas característi-
cas intrínsecas ou pela abrangência de atuação.

Quem – atores mobilizadores

Em relação a essa primeira categoria, foram identificados, entre as 
organizações visitadas, quatro tipos de atores sociais que mobiliza-
ram os trabalhadores para o trabalho coletivo. São eles: mobilização 
comunitária; movimentos sociais; fundação privada de assistência 
social/responsabilidade social; e categoria profissional.

Mobilização comunitária (território/identidade) (Quadro 3)

Casos em que a formação do grupo surgiu da mobilização de comu-
nidade para enfrentamento de problemas cotidianos. Nessas organi-
zações, percebeu-se como importante a identificação dos membros 
com o território em que estão inseridos e a identificação entre as 
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pessoas como membros de uma mesma comunidade, um só clã ou 
conjunto de famílias com destino compartilhado.

Quadro 3 

Mobilização comunitária

Organização Atividade Localização

Cooperativa 
Cafetalera COCLA

Central de 
cooperativas de 
produtores de café

Quillabamba – Peru

Cooperativa Têxtil 
Tupac Amaru

Cooperativa têxtil Jujuy – Argentina

Parque Cachoeira de 
Peguche

Parque turístico com 
gestão comunitária

Comuna Faccha Llacta – 
Otavalo – Equador

Fonte: Elaboração própria.

Movimentos sociais (Quadro 4)

Casos em que a mobilização foi promovida por movimentos sociais 
nos quais os participantes encontravam-se inseridos, cuja atuação 
levou à formação dos grupos. Em alguns casos, os participantes já 
estavam mobilizados anteriormente, com atuação no movimento 
social em outras lutas (luta pela terra, luta pela moradia). Quando a 
necessidade primordial foi superada (conseguiram a terra ao serem 
assentados, ou a moradia), surgiu novo desafio (geração de renda, 
comercialização de produtos). 

Em outros dois casos apresentados, os trabalhadores já atuavam 
individualmente e, com a inserção em movimentos sociais (econo-
mia solidária) ou organização de entidades representativas (Federa-
ção de Agricultores Orgânicos), passaram a discutir a possibilidade 
de se unir como coletivo e enfrentar, por meio do trabalho associa-
do, os desafios inerentes aos pequenos produtores. 
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Quadro 4 

Movimentos sociais

Organização Atividade Localização

Cooperativa Têxtil 
Tupac Amaru

Cooperativa têxtil Jujuy – Argentina

Coopercontestado– 
Cooperativa dos 
Assentados da Região 
do Contestado

Cooperativa agrícola de 
assentados da reforma 
agrária

Campos Novos (SC) – 
Brasil

Cooperorgânica Cooperativa agrícola de 
produtos orgânicos

Sudoeste Paulista – 
Brasil

Cooperativa Têxtil 
Fio Nobre

Cooperativa têxtil Itajaí (SC) – Brasil

Coopagro Cooperativa agrícola 
do Assentamento 30 de 
Outubro

Campos Novos (SC) – 
Brasil

Fonte: Elaboração própria.

Fundação privada de assistência social/responsabilidade social 

(Quadro 5)

Casos em que a organização foi incentivada pela atuação de fun-
dação ligada a empresas privadas ou entidades religiosas. Algumas 
empresas mantêm projetos de responsabilidade social nos quais 
apoiam grupos excluídos socialmente. Diversas entidades religiosas 
também realizam atividades de assistência social, com atuação em 
prol dos setores desfavorecidos da sociedade. Dois dos grupos visi-
tados foram fomentados por fundação mantida por empresa privada 
que trabalha com a valorização da mulher na sociedade e geração de 
trabalho e renda. Outro surgiu da relação entre agricultores e técni-
cos de entidade ligada à Igreja católica que trabalha com educação 
popular e cooperativismo em benefício de agricultores da região de 
Lages, em Santa Catarina.
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Quadro 5 

Fundação de assistência social/responsabilidade social

Organização Atividade Localização

Delícias Solidárias Lanchonete autogestionária Joinville (SC) – 
Brasil

Recriando com 
Fibras

Empreendimento econômico 
solidário de artesanato

Joinville (SC) – 
Brasil

Cooperativa 
Ecológica EcoSerra

Cooperativa agrícola de 
produtos ecológicos

Lajes (SC) – Brasil

Fonte: Elaboração própria.

Categoria Profissional (Quadro 6)

Casos em que a formação do arranjo social se verifica por meio da 
mobilização de categoria profissional como forma de enfrentar de-
safios comuns encarados pelos trabalhadores de determinado setor 
no território em que estão inseridos. Nesse âmbito, encontrou-se 
cooperativa de pescadores, central de cooperativas de cafeicultores 
e fábrica recuperada por trabalhadores após a falência da empresa. 

Quadro 6 

Categoria profissional

Organização Atividade Localização

Grafica Cooperativa 
Chilavert

Gráfica recuperada pelos 
trabalhadores

Buenos Aires – 
Argentina

Cooperativa 
Cafetalera COCLA

Central de cooperativas 
de produtores de café

Quillabamba – 
Peru

Cooperativa de Producción 
Pesquera Artesanal y 
Maricultura El Matal

Cooperativa de 
pescadores e 
maricultores

El Matal – Cantón 
Jama – Equador

Fonte: Elaboração própria.
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Em todos os casos observados nessa categoria, os trabalhadores 
já dominavam a técnica, o ofício que desenvolvem e, por meio do 
trabalho coletivo, conquistaram a propriedade dos meios de produ-
ção. No entanto, têm ainda de enfrentar desafios na organização, na 
gestão das pessoas e do trabalho coletivo.

Por que – fatores que levaram à mobilização

Em relação a essa segunda categoria, foram identificadas, entre as 
organizações visitadas, cinco modalidades de tipificação que mo-
tivaram os trabalhadores para o trabalho associativo. São elas: co-
mercialização e apoio a pequenos produtores autônomos; geração 
de trabalho e renda; manutenção de postos de trabalho; valorização 
de grupos oprimidos; e acesso a políticas públicas.

Comercialização e apoio a pequenos produtores autônomos 

(Quadro 7) 

Organizações que foram criadas por pequenos produtores para co-
mercializar produtos de forma coletiva. As organizações produtivas 
populares aparecem como estratégia para eliminar ou diminuir a 
dependência de atravessadores, permitir maiores ganhos pelo volu-
me comercializado e diminuir custos logísticos (até mesmo vencer 
limitações logísticas).

Essas entidades, além da comercialização, realizam um trabalho 
primordial de apoio aos pequenos produtores e troca de experiên-
cias. Por meio da organização coletiva, tornam-se possíveis a con-
tratação de técnicos para dar suporte aos produtores e a criação de 
diversos projetos e programas de apoio em diversas áreas, como 
formação, saúde e crédito.

Uma característica relevante desse tipo de organização é o nível 
de autonomia de cada produtor em seu trabalho, sua área. A organi-
zação funciona como articulação de entes autônomos. 
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Quadro 7 

Comercialização e apoio a pequenos produtores autônomos

Organização Atividade Localização

Cooperativa Cafetalera 
COCLA

Central de cooperativas 
de produtores de café

Quillabamba – 
Peru

Cooperorgânica Cooperativa agrícola de 
produtos orgânicos

Sudoeste 
Paulista – Brasil

Coopercontestado– 
Cooperativa dos 
Assentados da Região do 
Contestado

Cooperativa agrícola de 
assentados da reforma 
agrária

Campos Novos 
(SC) – Brasil

Cooperativa Ecológica 
EcoSerra

Cooperativa agrícola de 
produtos ecológicos

Lages (SC) – 
Brasil

Fonte: Elaboração própria.

Geração de trabalho e renda/trabalho coletivo (Quadro 8)

Organizações criadas com o objetivo de geração de trabalho e ren-
da, nas quais o trabalho é realizado coletivamente, em um mesmo 
espaço físico, com forte relacionamento entre as pessoas envolvidas. 
Em geral, esse tipo de organização ocorre em atividades em que o 
trabalho realizado é um ofício, trabalho manual ou fabril. Entre os 
locais visitados, enquadram-se nessa categoria grupos de artesana-
to, lanchonete e unidade fabril de cooperativa.

Quadro 8 

Geração de trabalho e renda/trabalho coletivo

Organização Atividade Localização

Cooperativa Cafetalera 
COCLA – Unidade de 
Processamento

Central de cooperativas de 
produtores de café

Quillabamba – 
Peru
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Organização Atividade Localização

Cooperativa Têxtil 
Tupac Amaru

Cooperativa têxtil Jujuy – 
Argentina

Delícias Solidárias Lanchonete 
autogestionária

Joinville (SC) – 
Brasil

Recriando com Fibras Empreendimento 
econômico solidário de 
artesanato

Joinville (SC) – 
Brasil

Cooperativa Têxtil Fio 
Nobre

Cooperativa têxtil Itajaí (SC) – 
Brasil

Fonte: Elaboração própria.

Manutenção dos postos de trabalho/fábricas recuperadas 

(Quadro 9)

Organizações formadas na falência de uma empresa capitalista, 
quando os trabalhadores tomam o controle da fábrica para manter 
seus postos de trabalho. Diante da possibilidade de perda do empre-
go, sem perspectiva de recolocação no mercado de trabalho, os fun-
cionários se unem para levar adiante a operação da empresa, mas 
sem a figura do patrão, por meio da autogestão. Nessa tipificação, 
encontra-se a Gráfica Cooperativa Chilavert.

Quadro 9 

Manutenção dos postos de trabalho/fábricas recuperadas

Organização Atividade Localização

Grafica Cooperativa 
Chilavert

Gráfica recuperada pelos 
trabalhadores

Buenos Aires – 
Argentina

Fonte: Elaboração própria.

Valorização de grupos oprimidos (Quadro 10)

Grupos que têm como elemento unificador a tentativa de valori-
zação pessoal, por se tratar de minorias ou de grupos oprimidos, 
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batalhando não só pela geração de trabalho e renda, mas também 
pela construção de uma identidade e autoafirmação. São grupos em 
que o caráter libertário da atividade realizada, ou do simples ato de 
estar realizando um trabalho remunerado, chega a ser tão ou mais 
importante que a remuneração financeira obtida. 

Nessa categoria, encontraram-se dois grupos de mulheres, fo-
mentados por uma fundação de valorização da mulher por meio da 
geração de trabalho e renda, e um parque criado e mantido por uma 
comunidade indígena, em eterna luta contra a opressão de diversos 
tipos de colonialismo.

Quadro 10 

Valorização de grupos oprimidos

Organização Atividade Localização

Delícias Solidárias Lanchonete 
autogestionária

Joinville (SC) – Brasil

Recriando com Fibras Empreendimento 
econômico solidário 
de artesanato

Joinville (SC) – Brasil

Parque Cachoeira de 
Peguche

Parque turístico com 
gestão comunitária

Comuna Faccha Llacta – 
Otavalo – Equador

Fonte: Elaboração própria.

Acesso a políticas públicas (Quadro 11)

Grupos que foram criados com objetivo de ser intermediadores 
entre o poder público e trabalhadores economicamente margina-
lizados para melhorar o acesso a políticas públicas. Esse tipo de 
organização ocorre quando existem políticas públicas de apoio a 
trabalhadores autônomos marginalizados com prioridade a coope-
rativas ou obrigatoriedade da formação destas para o acesso ao be-
nefício. Nesse caso, a política pública é iniciadora de um processo 
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de cooperação entre os trabalhadores, podendo a organização se 
limitar ao acesso aos benefícios pretendidos ou extravasar para o 
trabalho em conjunto.

Quadro 11 

Acesso a políticas públicas

Organização Atividade Localização

Cooperativa de Producción 
Pesquera Artesanal y 
Maricultura El Matal

Cooperativa de 
pescadores e 
maricultores

El Matal – Cantón 
Jama – Ecuador

Fonte: Elaboração própria.

Desafios encontrados

As organizações visitadas, tomando-se a classificação segundo ato-
res mobilizadores, variaram desde experiências de auto-organiza-
ção e autogestão, sem qualquer apoio direto de instituições perten-
centes ao grande capital ou ao estado, até iniciativas que surgiram 
fomentadas pela atuação de entidades privadas.

Quanto à motivação, encontraram-se situações em que o associa-
tivismo foi motivado pela necessidade de acesso a recursos públicos, 
o que em si não contribui para a sustentabilidade dos empreendi-
mentos coletivos. Em outras experiências, contudo, o associativis-
mo foi percebido como estratégia para geração de emprego e renda, 
desempenhando o trabalho coletivo papel central na organização. 

Com base nas categorias identificadas e na análise das organiza-
ções visitadas, é possível perceber áreas em que são necessárias polí-
ticas públicas e alguns elementos de que estas devem dispor para que 
sejam efetivas no esforço de fomento e apoio às organizações produti-
vas populares. Com base na categorização realizada, passa-se, então, 
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a um esforço de identificação das características básicas de políticas 
públicas para cada grupo tipificado, enfatizando as particularidades.

As ações reconhecidas como necessárias têm como objetivo pri-
mário fortalecer os atores identificados como os mobilizadores do 
trabalho coletivo. Esse fortalecimento é pensado para que esses ato-
res possam exercer seu papel de despertar na população dos territó-
rios em que estão inseridos as discussões acerca do associativismo 
e induzir a participação em iniciativas desse gênero.

Quanto às motivações, é possível identificar que as caracterís-
ticas de políticas sugeridas buscam levar as organizações a atingir 
os objetivos que suscitaram sua formação ao mesmo tempo em que 
as estimulam a ir além, extrapolar os limites da motivação inicial, 
passando-se a trabalhar também outros temas e a aprofundar a ex-
periência que estão realizando.

A observação dos quadros anteriores demonstra haver um con-
junto de elementos básicos necessários para todos os tipos de orga-
nizações identificadas. Estes são fatores-chave para o desenvolvi-
mento estruturado e sustentável da economia popular e solidária. 
São eles:

1. Formação: atividades de educação baseadas no diálogo e na 
troca de saberes para a construção do conhecimento, como 
proposto em Pedagogia da Autonomia [Freire (1997)]. Espe-
cialmente necessária em áreas como princípios de associativis-
mo, gestão da produção e finanças e em temas específicos ao 
trabalho desenvolvido por cada organização.

2. Assessoria: apoio técnico em áreas como planejamento pro-
dutivo, gestão e elaboração de projetos, com o objetivo de po-
tencializar a capacidade dos assessorados, promovendo sua 
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autonomia [Henriques (2008)], com base em abordagens como 
a agroecologia, permacultura e utilizando tecnologias sociais.

3. Crédito: linhas de crédito desburocratizadas, direcionadas a 
pequenos produtores e organizações autogestionárias, espe-
cialmente para infraestrutura, crédito produtivo e safra. Cabe 
ressaltar a importância do microcrédito e dos bancos comuni-
tários na democratização do acesso ao crédito.

Formação e assistência técnica

A formação – não só em elaboração de projetos, mas principalmente 
em gestão, com teorias econômicas e ferramentas, associativismo 
e cooperativismo, e em temas específicos ao ramo trabalhado por 
cada organização – parece requisito primordial para o enfrentamen-
to dos desafios. A formação deve ser baseada no diálogo e valori-
zando a troca de experiências com quem trabalha no ramo para a 
construção do conhecimento.

Imagina-se que a valorização do conhecimento empírico como 
base para o diálogo também deve ser a tônica do trabalho das enti-
dades de assistência técnica, as quais necessitam de investimentos 
e readequação de práticas para encarar o desafio de construção de 
uma nova economia. 

O trabalho de assistência técnica deveria assegurar autonomia da 
população e sustentabilidade ambiental, social e econômico-financeira. 
Para isso, percebe-se a importância de se valorizar a agroecologia em 
detrimento do uso indiscriminado de agrotóxicos na produção, bem 
como a aplicação de tecnologias sociais e tecnologias apropriadas.

Formalização

Outra dificuldade enfrentada pelos grupos que se propõem a tra-
balhar coletivamente é a formalização dos empreendimentos. A lei 
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brasileira de cooperativas [Brasil (1971)], instituída em plena dita-
dura militar, estabelece, entre outras barreiras, o mínimo de vinte 
integrantes para a formalização. Este é considerado número arbi-
trário e incoerente com a realidade dos coletivos que se reúnem em 
torno de atividades produtivas. Essa e outras exigências da formali-
zação fazem diversos empreendimentos permanecerem na informa-
lidade. Em algumas experiências relatou-se a prática de incluir na 
documentação pessoas que a rigor não participam do trabalho para 
possibilitar a formalização, o que pela lei constitui delito de falsida-
de ideológica e pode trazer consequências legais para os envolvidos.

Os grupos que não conseguem se regularizar, além de se verem 

impossibilitados de acessar linhas de crédito ou políticas públicas, 

também não podem obter os registros necessários para comercia-

lizar produtos no comércio, o que ameaça a viabilidade financeira 

dos empreendimentos.

Difusão do ideal do associativismo

Por fim, há ainda o desafio social e humano de criação de cultura de 

cooperação e comunhão em uma sociedade pautada pela competi-

ção e pelo individualismo. Tal transição se apresenta como processo 

desafiador, pessoal e coletivamente, enfrentado por aqueles que se 

propõem ao trabalho associado. Em um mundo em que a educação 

formal, a mídia e diversos outros meios formadores de opinião 

valorizam o individual em detrimento do coletivo, experimentar 

o desenvolvimento comunitário requer esforço constante, tanto 

internamente, no âmbito pessoal (pensamentos, reflexão), quanto 

externamente, no âmbito social (atitudes, preconceitos).

Os atores sociais que compõem o objeto de estudo do presente 

trabalho, enfrentando os diversos desafios, seguem acreditando na



240 Revista do BNDES 39, junho 2013

construção coletiva e na mobilização comunitária como base para a 
reprodução ampliada da vida [Corragio (2007)].

Dificuldade no acesso a crédito para giro e investimentos

A dificuldade mais ressaltada foi a de acesso ao crédito. Unanime-
mente, as organizações alegaram ter necessidade de investimentos 
para desenvolver maior produtividade. Em alguns casos, a necessida-
de mais premente parecia ser a construção ou obtenção de edificação-
-sede para o empreendimento. Verificou-se que algumas entidades 
não dispunham de condições mínimas para realização do trabalho.

Se fossem consultadas micro e pequenas empresas (MPME), a 
resposta possivelmente seria a mesma. No caso das organizações 
visitadas, formadas por pequenos produtores, em geral sem forma-
ção em gestão, com dificuldade de comprovação de rendimentos ou 
apresentação de garantias e muitas vezes trabalhando na informali-
dade, as dificuldades relatadas pareceram ainda maiores.

Os bancos comerciais em geral não oferecem linhas de crédito 
para empreendimentos associativos, e as exigências para acesso ao 
crédito para MPME não são condizentes com a realidade daquelas 
organizações. Bancos de fomento e outros órgãos estatais, como mi-
nistérios e secretarias, muitas vezes possuem recursos destinados a 
apoiar esse tipo de iniciativa, mas as formalidades para acessá-los 
usualmente pareceram inviabilizar os pleitos de organizações pro-
dutivas populares. Esse cenário se configura até mesmo no caso de 
recursos não reembolsáveis,11 com grande potencial transformador 
em pequenas comunidades.

11 Recursos do Fundo Social do BNDES e da área de Tecnologias Sociais da 
Finep, não reembolsáveis, aguardam muitas vezes aumento no número de pro-
jetos capazes de acessá-los.
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A elaboração de projetos para acesso a políticas públicas e finan-
ciamentos foi relatada como grande dificuldade de empreendimen-
tos da economia popular. Remete-se às deficiências da educação 
pública no país e aos problemas no acesso à educação superior.

Para que a elaboração de projetos de qualidade, por atores estudados 
no presente trabalho, verifique-se no curto prazo, percebem-se necessá-
rios investimentos em formação e assistência técnica. A atuação direta 
dos membros das instituições de fomento na estruturação conjunta de 
projetos foi relatada como desejável, de maneira a acelerar os processos 
e permitir-se aprendizado pelas comunidades associadas.

Síntese das visitas: 12 experiências, 12 realidades

Cada experiência revela realidade distinta e específica, com desafios 
e encaminhamentos próprios. Nos relatos registrados, encontraram-
-se diferenças importantes: ramos de atividade; formas de atuação; 
grau de profissionalismo na gestão; motivação e ideais; integração 
com outras entidades congêneres. 

Tomadas em conjunto, as experiências sugerem a dificuldade de 
formulação de políticas públicas únicas e gerais. A correlação dos 
casos com a cultura e o território, bases da diversidade encontrada, 
sugere que políticas públicas devem ser descentralizadas e imple-
mentadas com envolvimento das comunidades.

É importante enfatizar que as experiências evidenciam que ações 
devem ser realizadas de forma integrada e continuada. Ações pon-
tuais de formação sem acompanhamento posterior por meio de as-
sessoria não contribuem para a fixação do conhecimento oferecido. 
Problema semelhante pode ocorrer quando há assessoria técnica 
sem formação integrada, discussão e construção de conhecimento 
em conjunto, uma vez que tais ações não proporcionam a emanci-
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pação dos atendidos, gerando dependência em relação ao técnico 
externo. Por outro lado, o crédito sem formação orientada à cons-
trução de um projeto e planejamento das ações e sem assessoria 
técnica que auxilie no controle dos gastos pode ocasionar mau uso 
dos recursos públicos. 

Percebeu-se ainda, para todos os tipos de organização identifi-
cados, o bom resultado potencial da aplicação de políticas públicas 
já disponíveis, o que indica a capacidade latente de desenvolvi-
mento da economia solidária. Para ativar esse potencial, a des-
centralização e a ênfase no território e na cultura local parecem 
caminho indicado. 

Finalmente, acredita-se que o apoio às experiências relatadas 
pode estimular mudanças positivas na qualidade de vida da popu-
lação envolvida, na medida em que essas organizações integram a 
geração de recursos financeiros ao desenvolvimento pessoal, a va-
lorização da autoestima e a ampliação dos benefícios gerados ao 
território em que estão inseridos. O acesso desses atores às políticas 
públicas, sobretudo por meio de simplificação de procedimentos e 
formalidades, tem o potencial de desencadear um ciclo de desenvol-
vimento endógeno, com grandes benefícios para o país.

Quadro 12 

Quem – atores mobilizadores

Categorias Políticas Ações Atores/instituições 

Quem: atores 

mobilizadores

Mobilização 

comunitária

Estímulo à 

integração 

territorial

Comitês territoriais 

de gestão de recursos 

naturais

Ministérios (MDA 

e MDS)

Estímulo à formação 

de entidades 

comunitárias 

(associações 

de moradores, 

cooperativas de 

moradia, bancos 

comunitários)

Ministérios (MDA, 

MDS), secretarias 

estaduais, ITCP
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Categorias Políticas Ações Atores/instituições 

Adotar abordagem 

territorial nas políticas 

públicas

Ministérios e 

governos estaduais

Valorização da 

cultura local

Pontos de cultura Ministério da Cultura

Apoio às iniciativas 

coletivas

Formação e 

assessoria em 

associativismo, gestão, 

comercialização, 

logística

Senaes, MDA, 

Sistema S, órgãos 

de assessoria e 

assistência técnica, 

ITCP

Assessoria técnica com 

base na agroecologia, 

permacultura e 

técnicas/tecnologias 

sociais emancipadoras

Senaes, MDA, órgãos 

de assessoria e 

assistência técnica, 

ITCP

Crédito para 

infraestrutura

Bancos de fomento, 

bancos estatais

Movimentos 

sociais

Atenção às 

demandas dos 

movimentos sociais

Abertura de espaços 

de diálogo entre poder 

público e movimentos 

sociais

Governo federal, 

ministérios, governos 

estaduais

Efetivação da reforma 

agrária

INCRA

Apoio a agricultores 

assentados

Formação e 

assessoria em 

associativismo, gestão, 

comercialização, 

logística

Senaes, MDA, 

Sistema S, órgãos 

de assessoria e 

assistência técnica, 

ITCP

Assessoria técnica com 

base na agroecologia 

e técnicas/tecnologias 

sociais emancipadoras

Senaes, MDA, 

Sistema S, órgãos 

de assessoria e 

assistência técnica, 

ITCP

Crédito para 

infraestrutura

Bancos de fomento, 

bancos estatais

Fortalecimento de PAA 

e Pnae

MDA, MDS

Fundações 

privadas

Estímulo ao 

trabalho dessas 

instituições

Integração das 

fundações com 

políticas públicas e 

órgãos governamentais

Sistema S, programas 

governamentais de 

desenvolvimento 

local

Elaboração de 

incentivos que não 

comprometam a 

arrecadação fiscal nem 

a livre-concorrência

Secretaria da 

Fazenda, MDIC, MDS
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Categorias Políticas Ações Atores/instituições 

Acompanhamento 

das ações

Fiscalização do 

trabalho efetuado 

e divulgado e das 

consequências sociais 

da atuação

MDS, MDIC

Categoria 

profissional

Estímulo à inovação 

para conquista da 

sustentabilidade

Formação em novas 

técnicas/tecnologias 

– atualização 

profissional

Universidades, 

Sistema S, órgãos de 

C,T & I, ITCP

Criação de espaços 

de experimentação – 

centros de inovação

Universidades, 

Sistema S, órgãos de 

C,T & I

Apoio institucional Formação e 

assessoria em 

associativismo, gestão, 

comercialização, 

logística

Senaes, MDA, 

Sistema S, órgãos 

de assessoria e 

assistência técnica, 

ITCP

Assessoria técnica com 

base na agroecologia, 

permacultura e 

técnicas/tecnologias 

sociais emancipadoras

Senaes, MDA, 

Sistema S, órgãos 

de assessoria e 

assistência técnica, 

ITCP

Crédito produtivo e 

para infraestrutura

Bancos de fomento, 

bancos estatais

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 13 

Por que – fatores que levaram à mobilização

Categorias Políticas Ações Atores/instituições 

Por que:

fatores que 

levaram à 

mobilização

Geração de 

trabalho e renda

Fomento Oficinas de 

ofícios manuais 

profissionalizantes e 

de possíveis negócios/

ramos de atuação

IFES, Sistema S, ITCP

Oficinas de 

apresentação do 

associativismo/

cooperativismo

Senaes, Sistema 

S, ITCP

Apoio 

institucional

Formação e 

assessoria em 

associativismo, gestão, 

comercialização, 

resolução de conflitos

IFES, universidades, 

Sistema S, entidades 

de assessoria/

assistência técnica, 

ITCP
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Categorias Políticas Ações Atores/instituições 

Crédito produtivo e 

para infraestrutura

Bancos de fomento, 

bancos estatais, 

ministérios

Comercialização Apoio 

institucional

Formação e 

assessoria em 

associativismo, gestão, 

comercialização, 

logística

Senaes, MDA, 

Sistema S, órgãos 

de assessoria e 

assistência técnica, 

ITCP

Assessoria técnica com 

base na agroecologia 

e técnicas/tecnologias 

sociais emancipadoras

Senaes, MDA, 

Sistema S, órgãos 

de assessoria e 

assistência técnica, 

ITCP

Fomento e apoio 

a iniciativas de 

beneficiamento 

dos produtos 

primários

Crédito para 

infraestrutura

Bancos de fomento, 

bancos estatais

Fortalecimento de PAA 

e Pnae

MDA, MDS

Valorização de 

grupos oprimidos

Estímulo a 

iniciativas de 

valorização

Coordenação 

com entidades de 

direitos humanos; 

acompanhamento 

psicossocial

Entidades de 

assistência social e 

direitos humanos

Momentos de 

encontro/troca de 

experiências

Entidades de 

assistência social e 

assessoria técnica

Fomento da 

emancipação por 

meio do trabalho 

associado

Formação e 

assessoria em 

associativismo, gestão, 

comercialização, 

resolução de conflitos

IFES, universidades, 

Sistema S, entidades 

de assessoria/

assistência técnica, 

ITCP

Oficinas de 

ofícios manuais 

profissionalizantes

IFES, Sistema S

Acesso a políticas 

públicas

Estímulo à 

continuidade 

da entidade e 

ampliação da 

atuação com 

trabalho coletivo

Formação e 

assessoria em 

associativismo, gestão, 

comercialização, 

logística

IFES, universidades, 

Sistema S, 

entidades de 

assessoria/

assistência técnica, 

ITCP

Crédito para 

infraestrutura

Bancos de fomento, 

bancos estatais, 

ministérios
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Categorias Políticas Ações Atores/instituições 

Limitação do 

assistencialismo

Planejamento da 

política de forma que 

o acesso a benefícios 

seja gradualmente 

ampliado, à medida 

que se efetivem os 

processos coletivos

Ministérios/

secretarias

Manutenção 

dos postos de 

trabalho – fábricas 

recuperadas

Reconhecimento 

e apoio à 

iniciativa dos 

trabalhadores

Agilizar 

reconhecimento 

e formalização de 

fábricas recuperadas

Judiciário 

(recuperação 

judicial), Secretaria 

de Fazenda

Separação legal, para 

que a cooperativa não 

assuma a dívida da 

empresa falida

Judiciário, 

legislativo (Lei de 

Falências)

Crédito para renovação 

de maquinário e planta

Bancos de fomento, 

bancos estatais, 

ministérios

Estímulo à 

continuidade 

das operações 

por meio do 

trabalho coletivo

Formação e 

assessoria em 

associativismo, gestão, 

comercialização, 

logística

IFES, universidades, 

Sistema S, ITCP

Estímulo à 

inovação para 

conquista da 

sustentabilidade

Assessoria em P&D, 

integração a sistemas 

de inovação

Universidades, 

Sistema S, órgãos 

de C,T & I

Fonte: Elaboração própria

Conclusão

O surgimento de organizações produtivas populares e outras inicia-
tivas associativas se encontra inserido na busca das comunidades 
por alternativas para a reprodução ampliada da vida, em contexto 
histórico marcado por problemas sociais e ambientais. No marco 
teórico da economia popular e solidária, a cooperação em diver-
sos âmbitos é vista como importante elemento promotor de relações 
sociais harmônicas entre os distintos atores sociais, valorizando-se 
também a integração responsável ao meio ambiente.
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Com esse referencial, analisaram-se os desafios que podem se 
oferecer para as organizações produtivas populares e demais inicia-
tivas da economia popular e solidária, estimulando-se o protagonis-
mo social, a emancipação humana e o associativismo. 

Foram realizadas visitas a 12 organizações produtivas populares 
no decorrer de uma viagem de bicicleta que durou um ano e três 
semanas, período durante o qual foram percorridos seis países da 
América do Sul. 

Buscou-se identificar os atores responsáveis pela mobilização em 
torno do trabalho coletivo e as principais motivações que levaram 
as pessoas a se dedicar a essa forma de trabalho e vida. Categori-
zando-se as organizações visitadas segundo esses dois parâmetros, 
foi possível tipificar as experiências e distinguir as singularidades 
de cada grupo encontrado. Com base então nessa tipificação e nos 
desafios enfrentados por aquelas organizações e relatados nas en-
trevistas, foram elencadas as principais características percebidas 
como necessárias às políticas públicas.

Esses desafios se referem especialmente ao distanciamento e ao 
excesso de formalidade na relação entre poder público e sociedade 
civil, refletindo-se nas metodologias utilizadas para a formulação, 
planejamento e execução das políticas. A integração das diversas 
políticas públicas existentes pode potencializar a efetivação do apoio 
em larga escala às organizações produtivas populares. Percebe-se 
que essa integração deve se dar tanto no âmbito governamental, no 
relacionamento entre os ministérios e órgãos estaduais e entre estes 
e os municípios, quanto no âmbito territorial, por meio dos comitês 
territoriais e semelhantes soluções. 

Conforme se pode verificar nas entrevistas, canais de diálogo 
com o setor público são percebidos como de suma importância para 
adequar as políticas públicas às diversas realidades locais, coorde-
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nar o trabalho realizado por diferentes instituições, possibilitar a 
troca experiências, a proposição pela sociedade de novas ações e a 
discussão de novas oportunidades e possibilidades, abertas por po-
líticas públicas, linhas de crédito, experiências de outros territórios, 
entre outras. As oportunidades pertinentes a cada território preci-
sam então ser amplamente divulgadas à população local, função na 
qual as redes exercem um papel primordial, repassando as informa-
ções aos atores conectados.

Foi ainda possível concluir que se considera fundamental rever o 
excesso de formalismo da máquina pública, desburocratizando-se 
a relação desta com pessoas e organizações. Ressaltam-se dificul-
dades para acesso ao crédito, regras excessivas, encargos e morosi-
dade para formalização como pessoas jurídicas e dificuldades para 
elaboração de projetos. 

A relação continuada entre técnicos e atores sociais foi frequente-
mente identificada como base também das iniciativas de formação 
e assessoria exitosas. Construindo-se conhecimento com a pessoa 
que está sendo assessorada, com base em seus saberes teóricos e 
empíricos, com vistas a sua emancipação, pode-se gerar a autono-
mia em relação ao técnico. Dessa forma, o aprendiz pode chegar a 
se tornar um mestre formador, levando o conhecimento criado e 
acumulado a outros, o que induz um efeito multiplicador. Para isso, 
abordagens como agroecologia, permacultura e pedagogia da auto-
nomia oferecem conceitos, ferramentas e práticas valiosas.

Apêndice: roteiro das entrevistas

Informações básicas/mobilização

Nome da organização:

Tipo de organização:
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Quando foi fundada:

Quando e como começou a mobilização?

Quem liderou e quem participou desse início?

Qual a principal motivação para a criação da organização?

Técnicas/tecnologias

Com o que trabalha?

Quais etapas do processo domina?

Quais os equipamentos utilizados/necessários?

Há necessidade de mais equipamentos? Já se tentou buscar formas 
de obter? Quais os empecilhos?

Identificar tecnologias/técnicas desenvolvidas.

Organização do trabalho

Como é organizado o trabalho? 

Como é determinado o ritmo de produção?

Como é feita a divisão e delegação de funções? Todos fazem tudo?

Há chefias, gerências? Suas decisões são definitivas?

Como é feita a tomada de decisões estratégicas?

Há controle das horas trabalhadas/produtividade?

Qual a política de remuneração? Todos ganham igual? Horas traba-
lhadas? Produtividade?

A remuneração é renda ou complemento de renda? (qual a remune-
ração média?)

Quantas pessoas trabalham?

Qual o perfil dos trabalhadores?

Há trabalhadores contratados?

Comercialização

Quais os produtos?
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De que forma são vendidos?

Para quem? Atravessadores? Consumidor final? Redondezas/
cidades?

Quais as necessidades logísticas nesse processo? Como são trans-
portados os produtos?

De onde vem a matéria-prima?

Relacionamento institucional

Há relação com outros EES?

Alguma universidade já trabalhou junto/pesquisou? De que forma? 
Por quanto tempo? Quais os resultados?

Alguma outra entidade já trabalhou junto/pesquisou? De que for-
ma? Por quanto tempo? Quais os resultados?

Algo mais é desenvolvido além do trabalho produtivo? Projetos/fes-
tas/educação?

Como é organizado esse trabalho? 

Como é a interação com o estado/governo? (prefeitura/governo es-
tadual/governo federal?)
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A política, o direito e a incerteza

Pedro José de Almeida Ribeiro*

Resumo

O objetivo deste artigo é demonstrar a complexa interação que 
existe entre o direito e a política por meio da análise conceitual 
e histórica das diferentes teorias que tentam modelar e entender 
a atividade judicial. Pretende-se apresentar os elementos que in-
fluenciam a tomada de decisões na atividade judicial, pela ótica dos 
incentivos internos e externos que levam os juízes a decidir como 
decidem, para quebrar o paradigma do direito reduzido ao que está 
na lei. Com base nesse quadro, será explicado porque as pessoas 
não familiarizadas com o direito precisam compreender a atividade 
jurídica de forma distinta da usual, mais próxima da lógica de um 
gestor de riscos e menos focada na lógica binária do certo/errado.

*Advogado do BNDES, mestrando em Direito Público (Constitucional e Adminis-
trativo) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Este artigo é de 
exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, a opinião 
do BNDES.
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Abstract

The purpose of this paper is to demonstrate the complex relation 
between law and politics, from the perspective of the global expansion 
of the judicial power. The idea is to present the different models that 
study the judicial behavior, to change the current perception that 
legality is the only element of a judicial decision. From that point, 
we are going to explain why the legal activity must be understood 
in a different perspective than it usually is, less focused in a right or 
wrong perspective.
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Introdução

Qualquer leitor mais assíduo dos jornais de grande circulação já 
reparou que nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal (STF) 
vem ocupando, com cada vez mais frequência, as capas desses pe-
riódicos. E o motivo não é apenas o “mensalão”. O STF está en-
volvido em assuntos de todos os tipos: da partilha dos royalties do 
petróleo ao aborto de fetos anencefálicos, passando pela união de 
casais homossexuais e pela distribuição de recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM). Virtualmente, todas as ques-
tões relevantes vêm sendo submetidas à última instância do Poder 
Judiciário no Brasil.

Contudo, esse fenômeno não é exclusivamente nacional. Em 3 de 
dezembro de 2004, na eleição presidencial da Ucrânia, a Suprema Cor-
te desse país anulou a segunda eleição presidencial, de 21 de novem-
bro, que tinha resultado na vitória aparente de Viktor Vanukovych. 
A corte concluiu que a eleição tinha violado diversos dispositivos da 
constituição que governava o processo eleitoral. Surpreendentemen-
te, os políticos ucranianos aceitaram a decisão da Suprema Corte, e 
novas eleições foram realizadas. O novo presidente eleito foi Vicktor 
Yushenko [Gibson (2008)]. Tamanha demonstração de poder por uma 
corte em um país com pouca tradição democrática é um exemplo des-
se processo de aumento de poder do Judiciário.

Outro evento importante foi a famosa decisão da Suprema Corte 
dos Estados Unidos no caso Bush versus Gore. Os candidatos George 
W. Bush e Al Gore estavam empatados na eleição presidencial 
americana, faltando a definição do vencedor no estado da Flórida. 
O candidato democrata exigia uma nova recontagem de votos, 
que estava sendo obstada pela Suprema Corte do estado. O caso 
foi parar na Suprema Corte Federal, que estabeleceu Bush como 
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o vencedor da eleição, proibindo nova recontagem dos votos. Em 
2000, pode-se dizer que os nove justices americanos decidiram a 
eleição presidencial do país mais poderoso do mundo.

Em situações como essas, como você ficaria mais confortável? 
Sabendo que os juízes vão julgar com base na lei? Ou se buscarem 
a melhor política pública?

Esse fenômeno em que virtualmente todas as questões políticas 
são levadas à justiça é chamado de “judicialização da política”. E ele 
vem revelando o lado oculto do direito: sua dependência da política.

Embora direito e política sejam palavras polissêmicas, o vocábu-
lo “política” aqui é utilizado em sua forma mais pura, desprovida 
de conteúdo pejorativo. Política nesse caso significa apenas organi-
zação, gestão da coisa pública, administração. Feita essa ressalva, 
pode-se continuar.

Usualmente, concebe-se o direito como uma atividade absoluta-
mente distinta da administração, do governo, ou seja, da política. O 
conhecimento convencional associa o direito à lei, mas isso não é 
um acidente; tem uma razão. A lei é o elemento que dá legitimidade 
ao direito. As pessoas só admitem que 11 pessoas não eleitas (os 
ministros do STF) decidam a validade da partilha dos royalties e se 
homossexuais podem ou não ter uma união estável porque acredi-
tam que eles estão aplicando a lei. Se estivessem apenas decidindo 
com base na política que lhes parecesse mais interessante, então 
qualquer um poderia estar nesse papel. O “notório saber jurídico”, 
exigido pela Constituição da República, não faria sentido. Aliás, se 
só escolhessem políticas, então não precisariam existir, já que é esta 
a função do Congresso.

O propósito deste artigo é expor as diversas concepções existentes 
sobre a função judicial, a atividade executada pelos juízes – sejam os 
do STF, sejam os juízes em geral –, para demonstrar os incentivos 
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que levam os juízes a agir como agem. Ao fim, espera-se demons-
trar como a atividade jurídica é mais complexa do que se concebe.

No primeiro momento, comentam-se as diferentes teorias que 
tentam modelar e entender a atividade judicial. Em seguida, será 
demonstrado que, embora essas teorias ajudem a compreender me-
lhor o processo decisório no direito, nenhum modelo puro é capaz 
de compreender a atividade judicial de forma completa, já que ela 
é complexa e depende da interação de todos os modelos. O objeti-
vo final é mostrar as diversas variáveis que se apresentam para o 
advogado e permitir que aqueles que não são familiarizados com o 
raciocínio jurídico compreendam melhor a atividade jurídica.

O modelo legal 

O modelo legal é a base de todo o conhecimento jurídico. É o mo-
delo que se ensina nos primeiros semestres da faculdade de Direito 
e é o modelo ao qual as pessoas em geral identificam a atividade 
jurídica: o direito, ou o processo decisório judicial, baseia-se única 
e exclusivamente na lei. O juiz conhece a lei e a aplica ao caso con-
creto. Sua atividade é quase mecânica, desprovida de considerações 
pessoais. O juiz é um técnico que aplica a lei tal qual um engenheiro 
aplica um modelo matemático previamente conhecido.

Nesse modelo, o direito e a política são atividades completamente 
distintas. A política é realizada pelo Legislativo e o direito é aplica-
do pelos juízes.

A origem dessa proposta se confunde com uma concepção do 
direito como uma “ciência quase exata”, que surgiu na proposta pro-
gressista e cientificista do século XIX. As respostas estariam todas 
no sistema jurídico, e tudo o que seria necessário para um bom ad-
vogado seria conhecer as leis existentes no país.
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Em suma, o modelo legal propõe que há um único elemento con-
siderado pelo juiz em seu processo decisório: a lei.

A primeira grande crise do modelo legal aconteceu nos Estados 
Unidos a partir da década de 1930. Do início da reconstrução após a 
guerra civil até essa crise, a Suprema Corte americana estabeleceu 
uma interpretação bastante liberal da Constituição de seu país e, 
com isso, passou a invalidar leis nas quais o Estado tentava regular 
as relações econômicas. 

É importante ressaltar que o direito trabalhista não existia, e a 
relação de trabalho era entendida como uma relação contratual. 
Nesse cenário, a Suprema Corte sistematicamente invalidou leis 
de cunho social que tentaram interferir na liberdade dos empre-
gados de contratar com seus empregadores: leis que estabeleciam 
salário mínimo, limite de horas de trabalho para crianças, entre 
outros exemplos.

Essa “aplicação da lei” pela Suprema Corte dos Estados Unidos 
confrontava a política econômica e social do Presidente Franklin 
Delano Roosevelt (FDR), o conhecido “new deal”. Contrariado 
com a atuação da corte, o Presidente FDR, fortalecido pelas su-
cessivas vitórias eleitorais, começou a atacar publicamente o Ju-
diciário, culminando em sua proposta de lei de 1937, o “Judicial 

procedures reform Bill of 1937”, mais conhecido como “court-pa-

cking plan”, cujo propósito era reformar o Judiciário americano.1

A proposta mais relevante para o propósito do presidente era a 
possibilidade de nomear novos membros para a Suprema Corte, 
aumentando a composição de nove para até 15 juízes. A intenção 

1 Vale ressaltar que o Judiciário americano é estruturado por lei. A Constituição 
fala apenas o básico. No cenário brasileiro pós Constituição de 1988, qualquer 
tentativa de reforma do Judiciário nos moldes propostos por Roosevelt deman-
daria uma emenda constitucional.
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era clara: com novos membros, o presidente queria mudar o rumo 
dos julgamentos. A lei não chegou a ser aprovada, porém a corte 
entendeu o recado: no julgamento do caso West Coast Hotel Co. 
versus Parrish, a Suprema Corte modificou seu entendimento ante-
rior e considerou constitucional uma lei do estado de Washington 
que estabelecia um salário mínimo.

A modificação na interpretação do Judiciário impediu a reforma, 
mas criou na sociedade a sensação de que havia ali algo além do 
direito: como era possível os mesmos juízes, com a mesma Consti-
tuição, mudarem de posição dessa forma?

Surgiu, então, o movimento realista do direito, cuja proposta era 
questionar a força que a lei exerce sobre os juízes. Para esse movi-
mento, o processo decisório judicial é fruto das interações sociais e 
submetido a múltiplas forças – econômicas, políticas –, e a lei é ape-
nas um dos elementos que os juízes consideram. A cientificidade e 
a completude do direito são quebradas, e a ciência política começa 
a questionar a legitimidade do judiciário. Afinal, se tudo é política, 
por que são os juízes que decidem? Esses questionamentos levaram 
estudiosos a propor um modelo diametralmente oposto ao modelo 
legal: o modelo político ou atitudinal.

No Brasil, o ambiente político e social não permitiu o desenvol-
vimento de críticas ao modelo legal até a reabertura democrática. 
Só por meio de leituras filosóficas que buscaram introduzir ao 
direito um cunho de transformação social e justiça é que o direito 
brasileiro começou a questionar a plenitude do texto legal e da 
legalidade pura.

Hoje, em um contexto de constitucionalização do direito, de ati-
vismo do STF e de judicialização da política, a proposta de redução 
do direito à lei se tornou insustentável. Qualquer observador mini-
mamente atento já percebeu que há mais no direito do que a lei.
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Cabe, entretanto, uma ressalva. Não se pode, com base nesses 
exemplos, infirmar completamente o modelo legal. Pela própria for-
mação das pessoas inseridas no mundo do direito ou mesmo em 
razão da expectativa que se cria em torno da atividade jurídica, a lei 
é um elemento fundamental do direito. O que será visto é que ela 
exerce maior ou menor influência no processo decisório conforme o 
tema, o juiz ou as partes envolvidas. Assim, se em casos envolvendo 
a partilha dos royalties no STF a influência do modelo legal é pe-
quena, o mesmo não pode ser dito em relação a decisões na justiça 
comum sobre a aplicação de cláusulas contratuais envolvendo par-
tes capazes. Neste último caso, em geral, o espaço decisório do juiz 
fica circunscrito ao que exige a lei. É a aplicação do modelo legal 
em sua máxima força.

O modelo político ou atitudinal 

Ao contrário do modelo legal, o político reduz o comportamento 
judicial à ação política. Para os teóricos que defendem o modelo 
atitudinal (ou político), pouco importa o que a lei diz. O juiz vai 
decidir conforme sua visão política e seu senso genérico e abs-
trato de justiça. Dessa forma, se um membro do STF for politi-
camente conservador, ele entenderá que a Constituição proíbe a 
união homoafetiva e será contrário à política de cotas raciais nas 
universidades. Já se o juiz for politicamente inclinado a visões de 
esquerda, decidirá a favor da união homoafetiva e das cotas raciais 
nas universidades.

Os atitudinalistas argumentam que a lei – ou o conjunto de regras 
formais – apenas fornece um disfarce para o judicial policy-making.
Ou seja, o principal componente de uma decisão judicial são os 
valores do juiz. A frase que sintetiza o modelo atitudinal foi pro-
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ferida por dois de seus principais expoentes, Jeffrey Segal e Harold 
Spaeth: “Simply put, Rehnquist votes the way he does because he is 

extremely conservative; Marshall voted the way he did because he 

is extremely liberal” [Segal e Spaeth (2002, p. 86)].2

Portanto, conhecendo a ideologia e os valores morais de um juiz, 
é possível determinar de que forma ele vai decidir. Por meio de um 
algoritmo baseado nesse modelo, cientistas políticos americanos, 
sem base jurídica aprofundada, conseguiram prever 75% dos resul-
tados de julgamentos na Suprema Corte dos Estados Unidos.

O modelo atitudinal é extremamente eficaz quando analisa a Su-
prema Corte dos Estados Unidos. Sobretudo porque surgiu da ob-
servação dessa corte. Contudo, há dúvidas no que concerne a sua 
aplicabilidade às cortes inferiores. Alguns estudiosos alegam que, 
pela própria natureza do sistema jurídico, os juízes de primeira ins-
tância contariam com menos espaço para aplicar suas convicções 
íntimas. Assim, há quem defenda que o modelo atitudinal não é 
um bom modelo para estudar a decisão judicial, mas tão somente a 
decisão na Suprema Corte.

Além disso, os legalistas argumentam que é impossível distinguir 
precisamente o que seria a pura vontade do juiz e o que seria um en-
tendimento específico sobre o conteúdo da lei. Ou seja, como eles (os 
atitudinalistas) podem alegar que é a ideologia que está informando 
o voto daquele juiz, e não um entendimento particular e de boa-fé 
sobre o significado da lei e o que ela exige para o caso concreto? Não 
podem. E esta é uma das grandes fragilidades do modelo.

Na verdade, a crítica feita pelos adeptos do modelo legal é uma 
crítica que pode ser aplicada à própria dicotomia entre lei e políti-

2 Em português: “De forma simples, Rehnquist vota como vota porque é extre-
mamente conservador; Marshall votava daquela forma porque era extremamen-
te liberal”.
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ca. Não existe essa separação clara. O direito, como conjunto de 
normas e procedimentos que regem a sociedade, é fruto da política. 
Direito e política interagem de forma dialética e se interpenetram 
até onde os olhos podem ver.

Como já foi dito, há espaços jurídicos em que o direito vai pre-
ponderar sobre a política e há outros em que será o contrário. Mas 
essa interdependência é insuperável: seja no plano de criação do 
direito – a lei é o produto da interação política – seja no plano da 
aplicação do direito – os juízes têm suas preferências políticas e es-
tão sujeitos a influências múltiplas no processo decisório.

Para avançar a compreensão sobre o comportamento judicial, al-
guns teóricos resolveram focar em outros aspectos que não se re-
sumem ao binômio lei-política. Richard Posner, Laurence Baum e 
Tom Ginsburg são alguns dos estudiosos que modelaram a atuação 
do judiciário em três novas perspectivas: na perspectiva econômica, 
na perspectiva psicossocial e na perspectiva estratégica, comenta-
das brevemente a seguir.

A perspectiva econômica da atuação do Judiciário 

O universo da análise econômica do direito é um espaço quase va-
zio. Apenas nos últimos trinta anos alguns estudiosos passaram a 
dedicar sua atenção para a relação entre o direito e a economia.

Um dos maiores – se não for o maior – desses estudiosos é o 
juiz Richard Posner, cujos principais trabalhos se dedicam ao estu-
do econômico do direito. Para a teoria resultante dessa perspectiva 
de análise, a função primordial do direito não é garantir a justiça 
imediata, mas assegurar a otimização da distribuição de recursos. O 
juiz deve atuar com a racionalidade econômica da escassez.
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Para além dessa aplicação – que é a mais importante –, o racio-
cínio econômico do juiz tem outra faceta. Juízes, assim como os 
demais seres humanos, estão interessados em maximizar seus mo-
mentos de lazer e minimizar seus momentos de trabalho. Poucas 
pessoas têm essa percepção. Constrói-se uma visão romântica do 
juiz como aquele agente que vai analisar minuciosamente todas as 
características de um processo e em seguida aplicará a lei. Mas, na 
verdade, um dos elementos que compõem a atuação dos juízes – 
como a atuação de qualquer outra pessoa – é a otimização de seu 
trabalho. A tendência dos juízes de seguir a jurisprudência domi-
nante, ou mesmo de acompanhar o relator de um processo, estaria, 
em parte, imbuída desse elemento. Este é o raciocínio que está por 
trás daqueles que defendem que, em julgamentos colegiados, muitas 
vezes é o voto divergente o mais bem-fundamentado. Se o juiz dedi-
cou energia para divergir, significa, em tese, que conhece o assunto 
a ponto de entender de maneira distinta.

De qualquer forma, esse raciocínio econômico não é o principal 
indicador do comportamento judicial. Caso fosse, não seriam tão 
comuns os votos divergentes. Este é apenas mais um dos ângulos do 
comportamento judicial.

Os juízes e sua audiência

Outra faceta da atuação judicial que também é recorrentemente des-
considerada é a do juiz como um ser social, que existe em uma co-
munidade, e que, como qualquer outra pessoa, precisa se sentir que-
rido e aceito nos círculos sociais que frequenta. Para Baum (2006), 
imaginar que o juiz, ao se deparar com um caso, vai se despir de 
suas pré-compreensões, de seus anseios, de seus medos e de sua 
vaidade é esperar demais de um ser humano. 
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Para ele, o círculo de relações sociais da interação diária de um 
juiz com a comunidade jurídica tem muito mais importância do que 
abstrações como a opinião pública ou o Congresso, ou até do que 
instituições concretas como a mídia e grupos de interesse organiza-
dos. Os juízes seriam, então, muito mais influenciados por fatores 
psicológicos que se moldam pela necessidade de ser aceito em uma 
comunidade – um aspecto inerente ao ser humano – do que por con-
siderações institucionais e altruístas. 

O exemplo da segregação racial nos Estados Unidos dos anos 
1950 e 1960 ilustra bem isso. Em 1954, a Suprema Corte dos Estados 
Unidos decidiu o famoso caso Brown versus Board of Education,3

em que declarou inconstitucionais leis estaduais que estabeleciam a 
separação de negros e brancos em escolas públicas.

No entanto, muitos estados do sul se recusaram a cumprir a 
decisão, alegando que a Corte Federal estava invadindo a auto-
nomia dos Estados. As populações locais – ao menos nos estados 
do sul – eram majoritariamente contrárias ao fim da segregação 
escolar. A discriminação era chancelada pela doutrina do equal 

but separate.4 Os juízes locais foram então chamados a dar cum-
primento a Brown.

Imagine a situação de um juiz cujos amigos e familiares eram 
visceralmente contrários ao fim da segregação. Esse tipo de pressão 
social, das pessoas mais imediatamente ligadas a eles, com certeza 
exerceu um peso em suas considerações. Como demonstra Baum 
(2006, p. 91):

3 347 U.S. 483.
4 Depois da aprovação de emenda constitucional abolindo a escravidão, os negros 

passaram a ser considerados formalmente iguais. Contudo, principalmente nos 
estados do sul, vigorou até a década de 1960 a política de “iguais, mas separa-
dos”, em que os negros eram sistematicamente segregados em escolas, banhei-
ros e ônibus.
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A judge who makes rulings adverse to segregation is not likely to 

be honored by testimonial dinners, or to read flattering editorials 

in the local press, or to partake of the fellowship at the club. He will 

no longer be invited to certain homes; former friends will avoid him 

when they meet on the street.5

O juiz da Suprema Corte americana Hugo Black relatou que pas-
sou por certo grau de isolamento de amigos e conhecidos no Ala-
bama depois que a corte decidiu Brown versus Board of Education. 
Segundo ele, uma sobrinha teria ficado 15 anos sem lhe dirigir a 
palavra. Já no norte, em que o apoio à dessegregação era maior, os 
juízes tiveram menos dificuldades em implementar a decisão da Su-
prema Corte. Sem dúvida, quando um juiz antecipa a provável perda 
de amizades, isso deve funcionar como um grande constrangimento 
à atuação judicial. Juízes também querem ter amigos.

Claro que nenhuma decisão judicial pode ser orientada única e 
exclusivamente por considerações de prestígio ou vaidade. Um juiz 
que decida apenas com o propósito de agradar um grupo ou seus 
amigos estará cometendo um ato que deve ser rejeitado pelo sis-
tema. Mas o fato de não se admitir que uma decisão seja baseada 
apenas nisso não impede que se admita que os juízes, ainda que 
muitas vezes o façam de forma inconsciente, sempre consideram o 
efeito de suas decisões naqueles com quem convivem. Não se pode 
ignorar a realidade como ela é, sob pena de modelarem-se ideias 
inatingíveis, que levarão, necessariamente, ao fracasso do modelo. 
Essas questões integram a natureza humana, e juízes também são 
seres humanos. Na síntese perfeita de Baum (2006, p. 91): “People 

are complicated”.

5 Em português: “Um juiz que decida contra a segregação provavelmente não 
será honrado com jantares ou lerá editoriais elogiosos na imprensa local, ou será 
convidado para se associar a clubes locais. Não será mais convidado para certas 
casas, e antigos amigos o evitarão quando se encontrarem na rua”.
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Há uma quinta perspectiva do comportamento judicial, que tal-
vez seja aquela que melhor modela a atuação dos juízes (embora 
tenha seus defeitos, como será evidenciado): o modelo estratégico.

O comportamento estratégico

O modelo estratégico foi sintetizado por Epstein e Knight (2000) da 
seguinte forma:

(1) as social actors make choices in order to achieve certain goals; 

(2) social actors act strategically in the sense that their choices 

depend on their expectations about the choices of other actors; and 

(3) these choices are structured by the institutional setting in which 

they are made.6

Ou seja, a ideia é que os juízes estão cientes de que não atuam 
completamente livres. Existem outras pessoas e instituições cujas 
expectativas limitam as possibilidades dos juízes de transformar a 
realidade por meio de sua perspectiva ideológica ou mesmo de sua 
leitura da lei. As preferências dos demais precisam ser levadas em 
conta pelo juiz.

Assim, o modelo estratégico assume que os juízes são seres ra-
cionais e muito bem-informados, que conhecem as preferências dos 
demais atores que podem constranger seu processo decisório (os le-
gisladores, o Executivo, a opinião pública), e que, com base nesses 
elementos, vão decidir as questões jurídicas buscando otimizar suas 
preferências.

6 Em português: (1) atores sociais fazem escolhas para atingir certos objetivos; 
(2) atores sociais atuam estrategicamente no sentido de que suas escolhas de-
pendem de suas expectativas no que concerne à escolha de outros atores; e (3) 
essas escolhas são estruturadas pelo design institucional no qual são feitas.
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Há muitos incentivos para o Judiciário atuar de forma estratégica, 
seja no plano institucional, seja no plano individual. No plano insti-
tucional, a preocupação maior é com a manutenção de sua legitimi-
dade. O Judiciário, ao contrário do que se pensa, é o poder menos 
forte dos três. O Executivo controla o exército, a máquina estatal, 
estabelece as diretrizes do país e ainda tem a iniciativa das leis. O 
Legislativo, além de aprovar as leis, detém, com o Executivo, o con-
trole do orçamento e a fiscalização dos demais poderes.

Embora o Judiciário disponha da força de invalidar leis, a verdade 
é que essa força só existe na medida em que o Executivo e o Legis-
lativo a aceitam. Há diversos exemplos pelo mundo do Judiciário 
sendo controlado pelos demais poderes. O Brasil tem exemplos ex-
celentes. No governo militar, o Ato Institucional 2, de 27.10.1965, 
aumentou o número de ministros do STF para 16, com o objetivo de 
diluir a importância daqueles que tinham posturas ideológicas con-
trárias ao governo. Ainda assim, o governo, insatisfeito, cassou os 
ministros Hermes Lima, Victor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva, 
em 13.12.1968, no Ato Institucional 5 [Brandão (2011)]. Contra a 
força de canhões, não há argumentos.

Portanto, a força do Judiciário depende de sua capacidade de 
fazer suas decisões serem compreendidas e aceitas pelo maior nú-
mero possível de pessoas. Em última análise, é impossível, para 
os juízes, decidir de forma absolutamente contrária à sociedade. 
Alguém imagina que um juiz poderia decidir que segregar judeus 
era errado na Alemanha nazista? Essa decisão simplesmente não 
seria cumprida, ou, no mínimo, teria a possibilidade de reversão 
pelos demais poderes.

O Executivo e o Legislativo, como foi dito, dispõem de diversos 
mecanismos para controlar o Judiciário. Podem cortar o orçamento, 
refazer leis invalidadas, e, em última análise, emendar a Constitui-
ção para obrigar os juízes a rever sua interpretação.
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O juiz ou a corte que atue de forma estratégica deve atuar tal qual 
em um jogo de xadrez. Com um objetivo claro, saberá avançar ou 
recuar buscando sempre maximizar os resultados pretendidos. Mui-
tas vezes os juízes abrirão mão de decidir da forma como entendem 
ser a melhor para o caso específico (seja com base em ideologia ou 
com base no melhor entendimento da lei) por meio de um cálculo 
consequencialista – ou pragmático – que lhes garanta um resultado 
mais favorável no futuro. Ou seja, o modelo estratégico propõe que 
o juiz ou a corte leve em conta as diversas alternativas e opte por 
aquela que vai avançar mais seu entendimento ou ideologia, não 
naquele caso específico, mas considerando o todo.

A história da Suprema Corte dos Estados Unidos é um excelente 
exemplo de uma corte que, em seus primeiros anos, esteve perto de 
ser extinta diversas vezes, mas que, sobrevivente, soube decidir de 
forma a progressivamente aumentar seu poder, até se consolidar de tal 
modo que suas decisões se tornaram insuscetíveis de desafio formal.

O caso mais famoso da história americana, Marbury versus 

Madison,7 é um exemplo claro de atuação estratégica. O então Presi-
dente Thomas Jefferson havia se recusado a nomear Marbury como 
juiz de paz, pois ele havia sido indicado pelo presidente anterior, 
John Adams – seu rival político. Marbury recorreu ao Judiciário. 
Pressionado pela perspectiva de uma decisão judicial que o obrigas-
se a nomear o juiz, Jefferson ameaçou cassar juízes e até acabar com 
a Suprema Corte.

7 John Adams era o presidente dos Estados Unidos e foi derrotado nas eleições 
por Thomas Jefferson, que personificava o grupo rival ao de Adams, os antife-
deralistas. Nesse contexto, Adams usou os últimos dias de sua presidência para 
nomear diversos juízes e juízes de paz. Como eram muitos, algumas nomeações 
não conseguiram ser realizadas antes da posse de Jefferson. O novo presidente 
se recusou a nomear aqueles que ainda não tinham sido nomeados. Alguns de-
les, como Marbury, foram à justiça para garantir sua nomeação.
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Diante dessa situação, a Suprema Corte afirmou que tinha o po-
der de invalidar leis que contrariassem a Constituição, mas decidiu 
de forma a não contrariar o presidente: ela se declarou incompetente 
para julgar o caso, e, com isso, evitou desafiar o Presidente Thomas 
Jefferson. Durante os primeiros 150 anos daquele país, o Judiciário 
sistematicamente apoiou o Executivo Federal, garantindo sua exis-
tência e a consolidação de seu poder. Só em 1857, no caso Dred 
Scott versus Sanford,8 a Suprema Corte voltou a desafiar o Execu-
tivo Federal, quando estabeleceu que a escravidão era legítima no 
país. O resultado foi a guerra civil.

Portanto, o comportamento estratégico de um juiz ou tribunal 
demandará que ele avalie as posições preferidas pelos demais atores 
institucionais. Se mantiver sua decisão em um espectro que, ainda 
que não agrade, mantenha os custos de modificação por parte das 
demais instituições maiores do que os prejuízos que elas em tese 
identificam, a decisão será mantida.

Pode-se imaginar um exemplo ilustrativo. Imagine uma situação 
em que a decisão ótima do Tribunal sobre a legalização das drogas 
seja a legalização apenas da maconha. Já o presidente entende que a 
decisão ótima sobre o tema seja a legalização de todas as drogas. A 
Câmara dos Deputados concorda com a posição ótima do Tribunal, 
e o Senado Federal, por sua vez, é contrário à legalização de qual-
quer droga. Nesse cenário, a corte poderá adotar sua posição ótima, 
porque o procedimento necessário para a reversão de sua decisão 
(uma emenda constitucional, por exemplo) dependeria de atores que 
estão satisfeitos com sua decisão.

Todavia, se, no mesmo caso, o presidente, a Câmara e o Senado 
fossem contrários à legalização, uma eventual decisão nesse sentido 
poderia expor a corte à reversão de sua decisão.

8 60 U.S. 393.
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No plano individual, os juízes – principalmente os que atuam em 
cortes – precisam considerar a expectativa de seus pares. Em cortes 
divididas, muitas vezes seu presidente deixa de escolher seu resul-
tado preferido para se juntar à maioria e, redigindo a decisão, ter 
maior controle sobre seus termos.

Além disso, aspectos como a expectativa de ser promovido tam-
bém informam uma atuação estratégica. Juízes deixam de decidir 
casos da forma que julgam ser a melhor (seja do ponto de vista da 
aplicação da lei ou do ponto de vista da ideologia) para demonstrar 
alinhamento com os juízes de instâncias superiores.

Em suma, o comportamento estratégico é aquele que mais se 
aproxima do verdadeiro comportamento judicial, na medida em 
que, em maior ou menor grau, considera todos os outros modelos: o 
legal, o político, o econômico e o baseado no juiz como ser social.

Contudo, recebe críticas porque exige demais do juiz. As pessoas 
não conseguem antecipar reações tão dinâmicas quanto as reações 
políticas e sociais. 

Como fica a legitimidade do direito?

Como fica a legitimidade do direito, e por consequência, do Poder 
Judiciário, à luz de tudo que foi exposto? Afinal, se os juízes forem 
percebidos como agentes exclusivamente políticos que atuam de 
forma estratégica, em nada vão se diferenciar dos demais políticos.

A questão, portanto, abarca dois aspectos. O primeiro é relati-
vizar a dialética direito/política. Como adiantado na introdução, o 
direito é fruto da política e a influencia. A relação é de interdepen-
dência e é impossível traçar uma linha que os separe plenamente. 
Seja nas lacunas legislativas ou na indeterminação da linguagem, 
que impõem ao juiz a utilização de critérios como ponderação e 
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razoabilidade, levando, na prática, a um juízo de valor por parte 
do julgador que inevitavelmente vai considerar sua ideologia e suas 
vontades; seja na redação de leis propositalmente ambíguas – já que 
fruto de um processo legislativo político que exige compromissos e 
concessões – que darão ao juiz o mesmo espaço para fazer política 
que as lacunas e a indeterminação da linguagem; ou até em casos 
politicamente sensíveis – partilha dos royalties, legalização de dro-
gas etc. – cujo conteúdo moral termina por abstrair o conteúdo da 
lei, os juízes terão de decidir nesse limite entre o direito e a política.

No entanto, apesar dessa constatação, o Judiciário tem sua legiti-
midade, que não está reduzida à mera aplicação da lei. Ao contrário 
dos demais poderes, que se legitimam pelo voto, o judiciário depen-
de de uma lógica argumentativa e de convencimento que atua como 
um elemento racionalizador do processo decisório. 

No caso brasileiro, o fato de os juízes (com exceção dos tribu-
nais superiores) serem selecionados por concurso público confere à 
atividade uma lisura e uma imparcialidade que são extremamente 
salutares para o sistema.

A divisão de poder é salutar no contexto de uma democracia, 
como definiu Montesquieu. Assim, a existência do Poder Judiciário, 
com atribuições próprias, reforça esse aspecto de divisão tão impor-
tante para a democracia.

Além disso, o fato de o Judiciário se manifestar sobre casos con-
cretos, ou, ainda que em ações abstratas, depois de a lei estar em 
vigor, permite que os juízes possam avaliar seu impacto prático. O 
legislador não tem essa possibilidade. Sua atividade sempre envolve 
a expectativa de resultados futuros. O Judiciário pode decidir levan-
do em conta a aplicação da lei já efetuada.

Por fim, ainda que se tenha ressaltado que a lei não é o único 
elemento que determina o comportamento judicial, ela continua 
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exercendo enorme influência no processo decisório, sobretudo em 
instâncias inferiores, o que o reconduz à legitimidade antiga, de 
aplicador da lei. 

Conclusão

Compreender o comportamento judicial, ou como os juízes deci-
dem, é uma forma de buscar entender o raciocínio jurídico. Afinal, 
em última análise, as questões jurídicas podem sempre ser subme-
tidas ao Judiciário. E todo trabalho do advogado – ainda que seja 
a elaboração de um contrato – tem o objetivo de mitigar riscos e 
reduzir incertezas.

Se a atividade judicial se reduzisse à mera subsunção de fatos 
a critérios legais, o trabalho do advogado seria bem mais simples. 
Seria alcançado, sem dúvida, um ponto em que todas as hipóteses 
estariam modeladas e definidas e, em última análise, os advogados 
deixariam de ser necessários.

Contudo, como este trabalho pretendeu demonstrar, o direito é 
dinâmico tal como a política. Embora seja distinto dela, a relação 
é muito mais profunda do que se costuma admitir, e ela varia de 
acordo com o processo, o tribunal, enfim, de acordo com a situação 
concreta. Há espaços em que a lei é o elemento determinante, há 
outros em que ela se torna apenas um dos elementos da decisão.

Os não advogados têm em geral dificuldade de compreender esse 
ponto. E é natural que não compreendam. Afinal, se vale o que está 
na lei, como podem existir várias respostas?

Justamente essa percepção mereceu a reflexão deste artigo. A 
lei é produto da política e, por isso, engloba lacunas, espaços não 
definidos e disposições redigidas com o propósito específico de ge-
rar ambiguidade. Ambiguidade esta que pode ter sido a única solu-
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ção encontrada para avançar um impasse entre políticos. Some-se 
a tudo isso as dificuldades naturais da linguagem, que produzem 
conceitos indeterminados, e chega-se ao produto básico do trabalho 
do advogado: a lei.

Não bastasse a lei e todas essas questões, os problemas jurídicos 
são solucionados pelo Poder Judiciário, composto de juízes, cujo 
comportamento é definido por variáveis múltiplas, que vão desde 
aspectos psicológicos (a aceitação por seus grupos sociais) até con-
siderações mais imediatas (a forma como aquela decisão vai reper-
cutir nos demais poderes). 

Por tudo isso, as zonas de certeza nas quais o advogado atua 
são, geralmente, cálculos aproximados de risco. O advogado não é 
um matemático. O direito não é uma ciência natural, mas social, e, 
como tal, submete-se a contingências e fatores dinâmicos e impre-
visíveis. A simples leitura da lei não permite necessariamente que 
se chegue a um resultado óbvio como em geral se espera do direito. 
O direito tem zonas de incerteza, e o advogado atua administrando 
essa incerteza. A atividade jurídica é, nesse aspecto, muito similar 
à de um gestor de riscos. Pois, se a política é a arte do possível, o 
direito, de certa forma, também. 
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Comunicação de participação em 
simpósio

Data e local: 19 a 21 de fevereiro de 2013, Anaheim, Estados Unidos 

Evento: SAE 2013 Hybrid & Electric Vehicle Technologies 
Symposium

Representantes do BNDES: Bernardo Hauch Ribeiro de Castro

Daniel Chiari Barros

Página eletrônica: http://www.sae.org/events/hybridev/

Em fevereiro de 2013, o BNDES participou do SAE 2013 Hybrid & 
Electric Vehicle Technologies Symposium, realizado em Anaheim 
(CA), nos Estados Unidos (EUA). O evento foi organizado pela 
Society of Automotive Engineers (SAE) International.

A SAE International é uma associação mundial, com mais de 128 
mil engenheiros, cientistas e profissionais, voltada à produção e à 
disseminação do conhecimento de veículos e sistemas automotores. 
Fundada em 1905, teve como seu primeiro vice-presidente Henry 
Ford. Com quadro inicial de apenas trinta engenheiros, a SAE al-
cançou mais de 18 mil membros ainda na década de 1950. Embora 
já tivesse escopo internacional, os eventos dessa associação ganha-
ram crescente importância depois da Segunda Guerra Mundial. Na 
década de 1990, foi criada a SAE Brasil, que, atualmente, conta 
com mais de 1.500 membros. A associação mantém acordos de 
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cooperação com organizações no Japão, na Alemanha, nos EUA, 
na Austrália, na Índia, entre outros locais.

Os focos temáticos do simpósio foram as tecnologias híbrida e 
elétrica voltadas para a propulsão veicular. O assunto vem sendo 
pauta recorrente nos eventos do setor automotivo, com diversos 
eventos dedicados ao tema. A busca por soluções de mobilidade 
mais eficientes do ponto de vista energético e mais sustentáveis do 
ponto de vista ambiental vem motivando o desenvolvimento de so-
luções de powertrain1 alternativas ao padrão atual (caracterizado 
por motor a combustão interna alimentado por combustível fóssil). 
A questão da segurança energética e o esforço para reduzir a de-
pendência de petróleo também são drivers fundamentais. Nesse 
contexto, a eletrificação veicular vem ganhando espaço nos mer-
cados mais desenvolvidos, e as principais montadoras têm investi-
do recursos humanos e financeiros expressivos no desenvolvimen-
to de novos modelos e em sistemas de propulsão mais eficientes. 
No Brasil, embora a tecnologia seja ainda incipiente e as vendas 
sejam bastante pequenas (segundo a Anfavea, foram comerciali-
zados 117 veículos leves híbridos e elétricos em 2012), há avan-
ços, como o lançamento recente pela Toyota do Prius híbrido e a 
utilização de pequenas frotas de táxis elétricos no Rio de Janeiro 
e em São Paulo. Para os próximos anos, é esperado o lançamento 
de modelos híbridos de veículos leves, o que deverá impulsionar 
as vendas, principalmente pelo efeito demonstração dos usuários 
iniciais (early adopters).2

1 Conjunto de peças e componentes responsáveis pela tração do veículo. In-
clui motor, transmissão, diferenciais, eixos, rodas e sistema de exaustão e 
arrefecimento.

2 Terminologia criada por Everett Rogers (1962) para uma das categorias iniciais 
do ciclo de difusão de determinada inovação.



285Comunicação de participação em simpósio

O simpósio teve, além das sessões técnicas, exposição de 
estandes de empresas do complexo automotivo (como a Horiba, 
Lear Corporation, AVL), químico (destaque para a Basf e a Eastman 
Chemical), de pilhas e baterias (Panasonic),3 entre outras. 

As sessões técnicas, por seu turno, foram abrangentes. Além de 
painéis com foco em tecnologias de propulsão e engenharia automo-
tiva, temas transversais, como as emissões de gases de efeito estufa, 
a crescente demanda energética projetada para as próximas décadas e 
o melhor aproveitamento das diferentes energias alternativas, foram 
tratados. As principais montadoras (Toyota, Nissan, Ford, General 
Motors, Chrysler, BMW, Volkswagen, Honda, Mercedes, Tesla, 
Jaguar/Land Rover e Mitsubishi), diversas autopeças (Valeo, 
Maxwell, Johnson Controls etc.), importantes universidades, la-
boratórios e centros de pesquisa (como Carnegie Mellon University, 
Idaho National Laboratory e National Renewable Energy Labora-
tory), bem como representantes do governo americano (Department 
of Energy) e técnicos de revistas e sites especializados (Car & Driver, 
High Gear Media) realizaram apresentações e/ou debateram painéis 
no simpósio. 

Com base na apresentação das montadoras, observou-se uma ten-
dência de crescimento das tecnologias elétricas, tendo em vista que 
muitos novos modelos têm lançamento previsto e que a gama de 
veículos disponibilizados ao consumidor é cada vez maior. Na es-
teira desse crescimento, observou-se também que grandes players

do segmento de autopeças e empresas químicas e de energia estão 
investindo em pesquisa e produção, com objetivo de suprir as de-

3 A Panasonic é uma empresa japonesa que atua em uma vasta gama de segmen-
tos, que compreende desde eletrodomésticos a soluções de comunicação. No 
segmento de pilhas e baterias, produz baterias primárias e secundárias, carre-
gadores, baterias solares e sistemas de armazenamento de energia para aplica-
ções variadas.
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mandas das montadoras por produtos dedicados como motores elé-
tricos, inversores de frequência, baterias, capacitores etc. Embora 
as projeções não sejam consensuais, deve-se verificar aumento do 
número de veículos híbridos e elétricos (incluindo veículos a célula-
-combustível)4 em circulação e a convivência de múltiplas soluções 
de powertrain no curto e médio prazos. Muitos analistas apostam 
que os veículos puramente elétricos terão seu uso difundido inicial-
mente como city cars, enquanto os veículos a célula-combustível 
serão usados para distâncias maiores. Isso se deve ao fato de que o 
atingimento de maior autonomia pelo veículo elétrico requer bate-
rias maiores, o que implica custos mais elevados. Assim, para longas 
distâncias, o veículo a célula-combustível ganha competitividade. 

Os destaques das principais sessões técnicas serão apresentados 
a seguir.

Dia 19 de fevereiro de 2013 

De acordo com estudo conduzido pela Strategic Vision Inc., os con-
sumidores atribuem peso relevante à economia de combustível. A 
relevância atribuída é maior quanto mais caro está o combustível. 
Em cenário de valorização do preço do petróleo nos próximos anos, 
a disseminação de veículos híbridos e elétricos será favorecida. 
Além da economia de combustível, o estudo aponta que o apelo am-
biental é a maior motivação de quem compra um veículo híbrido ou 
elétrico. Todavia, o estudo aponta alta sensibilidade ao preço, isto 
é, os consumidores não estão dispostos a pagar muito mais por um 
veículo menos poluente e mais eficiente. 

4 Célula-combustível (ou célula de combustível, célula a combustível, pilha a 
combustível) é um dispositivo que gera energia elétrica por meio de uma reação 
química com oxigênio e um agente oxidante, normalmente o hidrogênio.
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David Greene, do Oak Ridge National Laboratory, calcula que o 
petróleo de fácil extração fique escasso por volta do ano de 2050. 
Isso levaria a uma alta dos preços do petróleo e à maior utilização 
de soluções alternativas. Em sua análise da tomada de decisão pelo 
consumidor, ele observa que o consumidor não compra o veículo 
com base apenas em sua necessidade cotidiana, mas em potenciais 
necessidades. Isto é, ainda que dirija poucos quilômetros por dia e 
não tenha o hábito de realizar longas viagens, o consumidor não 
deseja adquirir um veículo que o restrinja de eventualmente fazê-
-las. A autonomia do veículo puramente elétrico, portanto, é uma 
questão bastante sensível.

A Ford apresentou seu novo Fusion Plug-in híbrido 2013, que se 
utiliza da terceira geração da tecnologia híbrida da montadora, de-
talhando sua arquitetura híbrida e os componentes. A utilização de 
bateria de íon-lítio de alta voltagem fornece energia suficiente para 
operar em modo puramente elétrico em trajetos curtos. Cabe res-
saltar que o modelo híbrido plug-in ainda não é comercializado no 
Brasil, mas a montadora já disponibiliza uma versão híbrida con-
vencional por meio de importação. 

A Toyota, líder global no segmento de veículos híbridos e elétri-
cos, apresentou o desenvolvimento da família Prius, o automóvel 
híbrido mais vendido do mundo. A Toyota expôs os modelos Prius 
C (versão hatchback) e Prius V (versão wagon). A empresa destacou 
a alta economicidade dos modelos em função dos aperfeiçoamen-
tos tecnológicos obtidos desde o lançamento da primeira versão do 
Prius, em 1997. O Prius C roda 22,5 km/l de gasolina na cidade 
(19,5 km/l na estrada), enquanto o Prius V percorre 18,7 km/l de 
gasolina na cidade (17 km/l na estrada).5

5  Consumo mensurado por meio de testes realizados segundo os padrões da U.S. 
Environmental Protection Agency.
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Dia 20 de fevereiro de 2013

Jeremy Michalek, da Carnegie Mellon University, afirma que a po-
lítica pública deve fixar metas de emissões, objetivos gerais, e não 
escolher determinada tecnologia. Na política atual dos EUA, veícu-
los com maiores baterias recebem subsídios mais altos, já que têm 
um grau de eletrificação maior. Todavia, ao considerar o ciclo com-
pleto de emissões (não apenas a relação tank-to-wheel), verifica-se 
que um mesmo dólar norte-americano de subsídio na aquisição de 
um veículo híbrido é mais efetivo que na de um veículo puramente 
elétrico.

A Toyota apresentou seu desenvolvimento em matéria de veícu-
los a célula-combustível, trajetória iniciada em 1992. Atualmente, o 
tanque de hidrogênio, composto de fibra de carbono (material bas-
tante caro), leva seis vezes menos tempo para ser produzido do que 
no início, proporcionando significativa redução de custos. 

A Daimler (grupo que detém a marca Mercedes-Benz), que conta 
mais de vinte anos de desenvolvimento de veículos a célula-combus-
tível, mencionou a joint venture formada por Daimler, Ford e Nissan 
para o desenvolvimento da tecnologia. A Daimler possui frotas de 
demonstração em Hamburgo, Berlim, Frankfurt, Stuttgart, Oslo e 
Califórnia. 

A General Motors destacou as vantagens dos veículos a célula-
-combustível quando comparados aos puramente elétricos. Os pri-
meiros podem alcançar cerca de 480 quilômetros de autonomia e o 
tanque de hidrogênio pode ser abastecido rapidamente, ao passo que 
os elétricos atuais alcançam cerca de 160 quilômetros e a recarga em 
alta voltagem dura aproximadamente trinta minutos (cerca de oito 
horas em voltagem convencional). Os desafios tecnológicos para re-
dução de custo dos veículos fuel cell passam pela diminuição do uso 
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de platina nos packs da célula-combustível e de fibra de carbono 
nos tanques de hidrogênio. Foi ainda ressaltada a necessidade de 
um planejamento para ampliação da rede de recarga de hidrogênio.

Dia 21 de fevereiro de 2013

John Voelker, editor sênior da High Gear Media (empresa dedicada 
a publicações eletrônicas sobre o setor automotivo), estima que, em 
2020, de 6% a 20% da produção de cada montadora será de híbridos 
convencionais e plug-ins.

A Evatran, empresa americana que desenvolveu uma solução de 
recarga sem fio para veículos elétricos baseada no princípio da in-
dução, vai lançar um sistema de recarga para o Chevrolet Volt e o 
Nissan Leaf no segundo trimestre de 2013. Utilizando-se de campos 
magnéticos, a energia é transferida de uma plataforma instalada so-
bre o chão e captada por meio de uma espécie de receptor inserido 
no veículo. Assim, basta o veículo estacionar sobre a plataforma, 
que a recarga se inicia, evitando a necessidade de conectar o veículo 
elétrico na tomada.

A Nissan iniciou, em janeiro de 2013, a produção do Nissan Leaf 
na cidade de Smyrna (TN) nos EUA. O Leaf 2013 passou por me-
lhorias nos freios regenerativos e em alguns detalhes aerodinâmi-
cos. Para dinamizar as vendas, a empresa lançou a versão Leaf S, 
menos equipada e mais barata. Nas versões mais caras, SV e SL, a 
maior novidade é a redução pela metade no tempo de recarga (para 
aproximadamente quatro horas), possibilitada pela introdução de 
um carregador on-board de 6,6 kW. 
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Comunicação de participação em 
conferência

Data e local: 13 e 14 de fevereiro de 2013, sede da OCDE, Paris, 
França

Evento: New Sources of Growth: Innovation and Competitiveness – 
Maximising the Benefits of Knowledge-Based Capital

Representantes do BNDES: Ricardo de Menezes Barboza

Mônica Vanessa Encinas Villela

Esta nota tem como objetivo expor os principais pontos levantados 
na conferência da Organisation de Coopération et de Développement 
(OCDE), denominada New Sources of Growth: Innovation and 
Competitiveness – Maximising the Benefits of Knowledge-Based 
Capital.

Antes de começar essa exposição, é preciso esclarecer o que se 
entende por Knowledge-Based Capital (doravante, KBC). Trata-
se de um conjunto de ativos intangíveis que geram valor para as 
empresas. Tal conjunto pode ser dividido em três grupos: (i) 
Computerized information: software and databases; (ii) Innovative 

property: patents, copyrights, design, trademarks; e (iii) Economic 

competencies: brand equity, firm-specific human capital, 

organizational know-how and networks.1

1 (i) Informações computadorizadas: softwares e base de dados; (ii) Propriedade 
intelectual: patentes, marcas, copyrights e design; (iii) Competências econômicas: 
capital humano das firmas, know-how organizacional e capital de relacionamento.
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Como se trata de um evento focado em crescimento econômico, 
o principal objetivo da conferência é verificar as possíveis conexões 

entre investimento em KBC e crescimento. Esse tipo de investiga-
ção tem caráter empírico, logo precisa de dados para sua execução. 

A importância dos dados e de análises do gênero foi salientada 
por Bernanke (2011): “We will be more likely to promote innovative 

activity if we are able to measure it more effectively and document 

its role in economic growth”. Diversos esforços buscaram aprimorar 
o levantamento de dados de KBC, com destaque para a atuação 
de centros de estatística e de instituições como COINVEST e 
INNODRIVERS. Atualmente, há disponível uma ampla base de 
dados, que pode ser acessada no endereço: <http://www.intan-
invest.net/>.

Com dados em mãos, têm lugar as análises empíricas. Uma aná-
lise descritiva dos dados mostra que, no cenário atual, os investi-
mentos em KBC superam, tanto em nível quanto em taxa de cresci-
mento, os investimentos em ativos tangíveis, tais como máquinas e 
equipamentos [Corrado, Hulten e Sichel (2005; 2006)]. 

Para avaliar o impacto dos investimentos em KBC no produto de 
longo prazo, faz-se uso de uma função de produção. Nesse tipo de 
análise, pelo lado da oferta, o produto de longo prazo da economia 
depende da acumulação de fatores de produção e de seu uso mais 
eficiente. A novidade das análises apresentadas, no entanto, passa 
pela consideração de KBC como um fator adicional de produção.

Se estiverem corretos os procedimentos econométricos utilizados 
(não foi possível avaliar), os resultados mostram influência 
significativa do KBC sobre a evolução do produto no longo prazo. 
Nas palavras de Haskel et al. (2012): “Higher rates of investment 

in intangibles are associated with higher growth rates of GDP 

per capita”. Segundo estudo da OCDE, “KBC has emerged as 
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an important driver to growth [...] in OECD economies” [OCDE 
(2013, p. 10)]. Além desses, estudo apresentado na conferência pelo 
professor Jonathan Haskel (Imperial College, UK) também segue na 
mesma direção. 

Com a evidência trazida por esses resultados, outras discussões 
tiveram lugar no evento. A primeira delas, muito aprofundada, foi a 
seguinte: o que os governos podem fazer em relação a policy?

Trata-se de um momento apropriado para se perguntar como os 
governos podem agir, pois, como se sabe, as políticas convencionais 
não vêm conseguindo tirar as economias da atual recessão (a polí-
tica monetária, pelo zero lower bound; a política fiscal, por dificul-
dades políticas). Assim, abre-se espaço para políticas alternativas.

Um participante do evento invocou (inadequadamente) Keynes 
(1923, cap. 3), alegando que este sempre se preocupou com políticas 
de curto prazo (“no longo prazo estaremos todos mortos”).2 Com 
base nisso, afirmou: “Pois bem, Keynes está morto, estamos no lon-
go prazo e a economia não sai da recessão”. De acordo com esse 
participante, uma solução possível para contornar esse quadro seria 
passar a fazer política de longo prazo, e as políticas de acumulação 
de KBC são uma opção. 

As recomendações de policy sugeridas no evento foram: (i) in-
centivar a multidisciplinaridade nas universidades; (ii) difundir as 
descobertas universitárias para as empresas, melhorando os siste-
mas nacionais de inovação; (iii) persuadir centros de estatística para 
mensuração mais ampla de intangíveis (“o que não pode ser medi-
do não pode ser administrado”); (iv) estimular a prática de venture 

2 Na verdade, o sentido da frase, quando proferida por Keynes, foi exatamente o 
contrário, o de que esperar que tudo se arranjasse por si no longo prazo era uma 
estratégia equivocada, se não francamente suicida. Chega-se ao longo prazo 
com um passo de cada vez; e esses passos são dados no presente, embora com o 
olhar voltado para o futuro. 
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capital; (v) elevar o diálogo com empresas para que sejam open-

-minded em relação ao assunto (de pouco adianta ter capacitações 

corretas se o ambiente não permite sua exploração).

Outra discussão levantada diz respeito à criação de valor pelas 

empresas por meio de KBC. Quanto a esse tema, chamou atenção 

o desempenho da Nestlé, empresa que se mostrou atenta e preocu-

pada com o assunto. 

A Nestlé é a maior empresa do mundo no setor de alimentos, su-

perando gigantes como Pepsico e Coca-Cola. Contém mais de dez 

mil marcas em seu portfólio e vende diariamente mais de um bilhão 

de produtos. Sua habilidade em gerir tantas marcas pode ser ates-

tada pelo market share da empresa nos mercados em que participa.

Em vários países, a firma tem mais de 10% de market share.

No Brasil, vem ganhando espaço em detrimento da líder local, 

BRFoods. Segundo diretor da Nestlé, “knowledge is the Nestlè s 

key competitive advantage”. Como se vendem mais de um bilhão 

de produtos diariamente, tem-se uma base muito diversificada 

de clientes, cuja gestão permite à empresa desenvolver produtos 

adequados. Seu modelo de negócios busca sempre verificar a 

receptividade de seus produtos (e são muitos) em relação a food 

safety knowledge, packaging, texture, taste, drying.3 Todas essas 

informações se acumulam em um Big Data. Uma frase resume a 

exposição da Nestlé: “Most value is knowledge based capital”. 

Alega-se que os intangíveis geram muitas inovações para a 

Nestlé, que é um dos maiores registradores de patentes no mundo. 

Nesse processo, observam-se gastos elevados em KBC: enquanto 

o CAPEX da empresa representa 6% do faturamento, os gastos 

em marketing e P&D representam 22%. Conforme afirmado pelo 

3 Segurança alimentar, embalagem, textura, sabor, umidez.
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diretor da Nestlé no evento, “KBC is costly.” Essas inovações, como 
toda inovação, são arriscadas: “Only half of our developments make 

it to Market”. Gráfico de cumulative survival rate of P&D project,
apresentado no evento, porém não disponível, mostrou curva 
decrescente desde a fase da estratégia de elaboração do produto até 
sua efetiva introdução no mercado. Os cientistas da Nestlé publicam 
mais de duzentos artigos científicos todos os anos.

A empresa tenta mensurar o valor de seus intangíveis (KBC). Faz 
isso por resíduo, retirando-se do valor de mercado da empresa (185 
bi), os 36 bi de brands e tangíveis de 24 bi (espécie de q de Tobin 
adaptado). Por ser um resíduo, se o valor de mercado da empresa for 
volátil, é também volátil. Por isso, usa-se alguma medida de tendên-
cia para amenizar a volatilidade.

Outro assunto abordado foi Big Data, um instrumento de compi-
lação e cruzamento de dados em alta velocidade, que permite aná-
lises apuradas e precisas. Dados bem trabalhados permitem tam-
bém que novos produtos sejam oferecidos. A rigor, são milhões de 
aplicações possíveis. Por exemplo, o metrô de Washington mostra 
os dados de seus trens combinados com os de seus ônibus, possibi-
litando uma economia de tempo para os usuários. Além disso, um 
governo pode, por meio de Big Data, ver quantos empregos existem 
disponíveis, combinando com dados de pessoas em formação. Uma 
empresa pode “prever” os possíveis impactos de uma patente com 
base no registro histórico de movimentos semelhantes. São modelos 
que, com base nos dados, fornecem parâmetros em alta velocidade 
(intensivo em estatística e ciência da computação).

A economia atual pode ser denominada de data driven economy.
Não há apenas enorme produção de bens e serviços, mas também 
consumo de dados (imediatos e como insumo de produção). “Esta-
mos em uma economia em que já se usam dados para se produzir 
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com maior precisão de demanda e em que dados são consumidos 
diariamente, deixando de ser apenas insumo, sendo também um 
bem de consumo”, afirmou um participante do evento.

Mais um tema explorado foi: impactos da ascensão do KBC so-

bre a política de tributação dos países. Segundo se argumentou, a 
atividade de P&D é uma espécie de “enfant chéri”, mas não deveria 
ser somente assim. Alegou-se que outros gastos também aumentam 
o estoque de KBC, não apenas P&D. 

O argumento básico para o apoio tarifário é que existem exter-
nalidades nesse tipo de gasto. Como os ganhos sociais superam os 
ganhos privados (será mesmo? No caso de inovação, sim, mas nos 
demais também? Esses tópicos não foram explorados a fundo no 
evento), então, faz sentido apoiar, mediante tax reduction, os gastos 
em KBC.

Estudo da OCDE tentou estimar os efeitos desse tipo de política 
no estímulo ao gasto com inovação. As empresas multinacionais, 
por atuarem em diversos países, representam um agente natural 
para esse tipo de análise. Resultados mostram que, de fato, os gastos 
tendem a se concentrar em localidades com no/low tax rates. Nas 
palavras do estudo: “No/low tax rates and favourable tax regimes 

encourage MNE’s to locate economic ownership of KBC in offshore 

holding companies” [OCDE (2013, p. 6)]. 

Mais do que a tax rate, a complexidade tarifária exerce impacto 
significativo na decisão de alocação de investimentos em KBC. Em 
relação a isso, no entanto, houve apenas o levantamento dessa hipó-
tese (que, diga-se de passagem, faz muito sentido pela recepção que 
a ideia teve perante os presentes), mas cuja análise empírica não foi 
realizada pela OCDE.

Uma interessante apresentação teve lugar no evento – proferida 
por David Martin, chairman da M·CAM Inc., empresa líder 
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internacional em inovações financeiras – sobre a possibilidade 
de as empresas oferecerem KBC como colateral de crédito. A 
dificuldade que emerge desse tipo de proposta é a necessidade de se 
estabelecerem mercados secundários de KBC, bem como de saber 
seu valor exato. Tal como mencionado em famosa reportagem do 
Financial Times: “Intangible assets cannot generally be counted 

towards the loan’s security for regulatory capital assets because 

they are considered too difficult to value” [Banks (2011)]. 

De fato, a habilidade para gerir uma marca é algo valioso nos dias 
de hoje. O problema é que ninguém sabe negociar esse tipo de ativo. 
A construção de mercados secundários custa caro. Não é simples e 
certamente haverá muito mais dificuldade pelo fato de a ideia desa-
fiar a prática convencional de concessão de crédito.

Em suma, este foi um resumo da temática da conferência. Diante 
dos resultados expostos, a agenda de pesquisas da OCDE recebeu 
novas encomendas. É importante a participação nesse tipo de even-
to tanto pelo acompanhamento dessa inovação de abordagem em 
relação ao crescimento econômico (nova perspectiva) quanto pela 
aproximação em relação a estudiosos de referência no tema de in-
tangíveis, que vem ganhando importância no BNDES pela difusão 
da Metodologia de Avaliação de Empresas (MAE). 
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