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MARTA PROCHNIK
VIVIAN MACHADO*

RESUMO Muitos são os textos sobre os 
desembolsos do BNDES, mas raros são os 
artigos que tratam das fontes de recursos 
que os fi nanciam. O presente trabalho dá 
seqüência ao que foi publicado em 1995, 
sobre os ingressos entre 1952 e 1994, 
estendendo-o para o período 1995-2007 e 
disponibilizando uma série temporal para 
as fontes de recursos do BNDES desde a 
sua fundação. Os objetivos principais do 
trabalho são registrar, descrever e analisar 
os recursos que ingressaram no BNDES 
no período em tela e que propiciaram sua 
atuação destacada no fi nanciamento do 
processo de desenvolvimento econômico 
em suas diversas etapas no pós-guerra. 
O artigo compõe-se, além da introdução, 
de quatro seções, em que se promove 
breve revisão das fontes no período 
1952–1994, detalhando-se a evolução e 
as perspectivas das fontes de recursos 
da etapa mais recente – 1995–2007. 
Por fim, observa-se que, desde o início 
da década de 1980, a maior parte dos 
desembolsos do Banco está associada ao 
retorno dos fi nanciamentos de longo prazo, 
os quais vêm se expandindo em função 
da diversifi cação das fontes entre recursos 
vinculados e operações de mobilização de 
recursos nos mercados de capitais.

ABSTRACT Literature widely discusses 
the disbursements provided by BNDES, 
but very few articles address the sources 
of fund supporting these disbursements. 
This paper complements the one published 
in 1995, which addressed entries made 
between 1952 and 1994, comprising the 
period of 1995-2007 and providing a 
timeline for BNDES’ sources of funds since 
it was founded. The main purpose of this 
paper is to record, outline, and analyze 
BNDES’ incoming funds in the period set 
out above, which have contributed to its 
outstanding performance in fi nancing the 
economic development process throughout 
its several stages after the war. This paper 
consists of an introduction, four sections, 
where a brief review of the sources in the 
period 1952-1994 is made, highlighting 
the development and perspectives of the 
sources of funds in the most recent stage 
– 1995–2007. Lastly, it can be concluded 
that since the beginning of the 80s, most 
disbursements made by the Bank is related 
to the return of long-term fi nancing, 
which has been expanding due to the 
diversifi cation of restricted funds and fund 
mobilization operations in the capital 
markets. 

* Economistas da Área Industrial e da Área Financeira do BNDES.  
As autoras agradecem a atenção dispensada por todos aqueles que dedicaram um pouco do seu tempo às 
nossas questões acerca dos variados temas tratados neste texto. Em especial, agradecemos os comentá-
rios e sugestões de Ângela Regina P. de Carvalho, Antonio Lumbreras, Carlos Fernando Lagrota, Fran-
cisco José Rigolon, José Eduardo de C. Pereira, José Laurentino, Luiz César Muzzi, Luiz Antônio Gon-
çalves, Marco Aurélio Cardoso, Otávio Lobão, Ricardo Figueiró, Selmo Aronovich e Thiago Rabelo.



4  FONTES DE RECURSOS DO BNDES 1995–2007

1. Introdução

Artigos acadêmicos e matérias veiculadas na imprensa sobre o BNDES 
concentram-se, usualmente, na destinação dos recursos que o Banco de-
sembolsa a cada ano. Raramente, são mencionados os instrumentos de 
captação que os viabilizam e as fontes de recursos do BNDES, o que nos 
motivou a ampliar a literatura sobre o tema.

Em continuidade ao texto “Fontes de Recursos do BNDES” [Prochnik 
(1995)], que percorreu o período 1952–1994 e também foi publicado na 
Revista do BNDES, o presente artigo trata do período 1995–2007, visando 
a três objetivos. O primeiro é registrar e publicar os valores e as respecti-
vas origens dos recursos que o BNDES utilizou nesse período e, com isso, 
facilitar o acesso aos dados. 

O segundo objetivo é descrever a natureza dessas fontes de recursos. Trata-
se, dessa vez, de reunir informações coletadas não só na Área Financeira 
do Banco, mas também entre as equipes detentoras de conhecimento espe-
cífi co sobre fundos, aquisições e venda de ações, operações de renda fi xa e 
programas específi cos do governo federal. Nesse sentido, o texto pretende 
cumprir o papel de registrar os movimentos e funcionar como um dicioná-
rio de origem e signifi cado das fontes de recursos.

Por fi m, o levantamento sistematizado permitiu que, além do encadeamen-
to com o texto anterior, se montasse a base estatística para análise da evo-
lução temporal da importância relativa de cada fonte. Conseqüentemente, 
a análise das fontes de recursos do BNDES mostra-se fundamental não 
apenas para compreender a trajetória passada, mas também para sustentar 
estudos prospectivos e seus impactos na alavancagem dos desembolsos 
globais do Banco. 

A série histórica assim encadeada (1952–2007) permite ressaltar que os re-
cursos captados pelo BNDES são progressivamente desvinculados de um 
objetivo específi co, mesmo no caso dos recursos institucionais, ampliando-
se as captações de recursos em mercado, que implicam maior fl exibili dade 
em sua alocação. Exemplifi que-se que, em seus primórdios, o  BNDES 
contava com diversos recursos que vinculavam origem e destinação, como 
o Fundo Federal de Eletrifi cação, proveniente de taxa aplicada sobre o con-
sumo de energia elétrica e alocado exclusivamente ao setor elétrico. 
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Em contraposição ao texto de 1952–1994, agrupado segundo a origem dos 
recursos, tais observações inspiraram a lógica de montagem do presente 
trabalho, organizado a partir das fontes mais vinculadas para as menos vin-
culadas, isto é, das menos fl exíveis para as mais fl exíveis na alocação dos 
recursos. Os extremos são representados, de um lado, pelo item “Recursos 
Vinculados”, que incluem o Fundo da Marinha Mercante e os Recursos 
do Tesouro Nacional, e, de outro, pelas “Captações em Mercado”, que in-
cluem as captações em renda variável e renda fi xa nos mercados interno 
e externo. Destaque-se que o aumento das captações de longo prazo em 
mercado está associado ao cenário de maior estabilidade econômica veri-
fi cado nos últimos anos, que benefi cia a totalidade do sistema fi nanceiro 
de longo prazo. 

Na Seção 2, antes de procedermos à descrição das fontes de recursos en-
tre 1995 e 2007, faz-se um breve relato das fontes de recursos no período 
1952–1994, com o objetivo único de reavivar a memória do leitor e aproxi-
má-lo da análise do período mais recente. Em seguida, na Seção 3, as fontes 
de recursos do período 1995–2007 são registradas, com descrições acerca 
de suas fi nalidades, aspectos legais, condições fi nanceiras e características 
gerais. A Seção 4 trata da análise do fl uxo de ingresso de recursos, ressal-
tando a importância de cada fonte para o fi nanciamento dos desembolsos 
do BNDES. Por fi m, nas conclusões, são alinhavadas as perspectivas e os 
desafi os para o Banco em um cenário mais competitivo, a permanecerem a 
estabilidade macroeconômica, o acesso às agências multilaterais de fi nan-
ciamento, bem como o progressivo desenvolvimento dos mercados domés-
tico e internacional de capitais, observados nos últimos anos. 

2. Análise das Fontes de Recursos do BNDES 
(1952–1994)

Quando da instituição do BNDES, em 1952, durante o segundo governo 
de Getúlio Vargas, defi niu-se que, inicialmente, a origem dos recursos para 
fi nanciar a atuação do Banco no fomento da economia nacional seria o 
adicional sobre o imposto de renda. Em vigor desde o ano anterior ao da 
fundação do Banco, o adicional sobre o imposto de renda tinha a fi nalidade 
de constituir um fundo para fi nanciar projetos de reaparelhamento indus-
trial e de infra-estrutura, denominado Fundo do Reaparelhamento Econô-
mico (FRE). A partir de 1965, o BNDES passou a receber diretamente 20% 
do imposto de renda arrecadado, previsto anualmente no Orçamento da 
União, como recursos destinados ao FRE. 



6  FONTES DE RECURSOS DO BNDES 1995–2007

De forma complementar, no período 1952–1966, também ingressaram re-
cursos em caráter transitório, vinculados a setores e/ou objetivos específi -
cos, em montantes expressivos, sobretudo a partir de 1955. Nesse grupo, 
encontrava-se o Fundo Federal de Eletrifi cação, cujos recursos origina-
vam-se do imposto único incidente sobre o consumo de energia elétrica e 
destinavam-se ao fi nanciamento da produção, transmissão e distribuição 
de energia elétrica pela União, estados e municípios. Outras fontes de re-
cursos vinculadas criadas nessa época são o Fundo da Marinha Mercante 
(FMM), que ainda hoje tem passagem pelo Banco, antes de fi nanciar a 
construção de embarcações, e o Fundo Portuário Nacional, para fi nanciar 
a aquisição de equipamentos de dragagem. Nesses casos, a vinculação se 
dava nas duas pontas, como defi nido por Prochnik (1995), na arrecadação 
e na aplicação. 

O período 1967–1973 caracterizou-se pela irregularidade no fl uxo de in-
gresso de recursos. Nessa época, além do orçamento fi scal, o BNDES pas-
sou a depender também do orçamento monetário do governo, tornando-se 
depositário de uma parte da arrecadação do recém-criado Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF), canalizado para a formação de reserva mo-
netária aplicada no Banco Central. Os recursos vinculados mostraram-se 
muito importantes nesse período instável. A principal fonte de tais recursos 
foi a FINAME, originalmente criada sob a forma de fundo, constituído, 
entre outros recursos, de repasses na forma de empréstimos ou doações de 
entidades nacionais e internacionais e aportes do Tesouro Nacional. 

A partir de 1974, o BNDES passou a ter maior previsibilidade sobre o 
ingresso de recursos para alocação em projetos de longo prazo. Esse fato 
decorreu da destinação das arrecadações do Programa de Integração So-
cial (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep) para fi nanciamento de programas especiais de investimentos no 
âmbito dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND), sob a responsa-
bilidade do Banco. Com isso, o BNDES tornou-se mais independente das 
dotações orçamentárias da União, embora os recursos advindos da reserva 
monetária continuassem expressivos até 1977. Essa estabilidade foi coro-
ada com a Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 239, dispôs 
sobre a destinação ao BNDES de, no mínimo, 40% da arrecadação das 
contribuições para o PIS e o Pasep para aplicação em projetos de desenvol-
vimento econômico. Além disso, observou-se, a partir do início da década 
de 1980, o destaque crescente dos retornos do Banco como principal fonte 
fi nanciadora de seus desembolsos, fato verifi cado ainda hoje. 
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3. Defi nição das Principais Fontes de Recursos 
(1995–2007)

Conforme mencionado, as rubricas foram dispostas em ordem decrescente 
de vinculação dos recursos a setores/segmentos predefi nidos, constituindo 
a seguinte lista:

I. Recursos Vinculados – Fundo da Marinha Mercante e Recursos do Te-
souro Nacional;

II. Captações Institucionais – FAT Depósitos Especiais, Fundo Nacional de 
Desenvolvimento e Organismos Internacionais;

III. Ingressos Automáticos – FAT Constitucional;

IV. Retorno 

V. Captações em Mercado – Renda Variável, Renda Fixa e Renda Fixa 
– Bônus e Empréstimos no Mercado Externo;

VI. Outras Entradas.

Apresentamos a seguir cada uma dessas rubricas.

I. Recursos Vinculados

1.1 Fundo da Marinha Mercante

Criado em 1958, o Fundo da Marinha Mercante (FMM) tem por fi nalidade 
prover recursos para renovação, ampliação e recuperação da frota mercante 
brasileira, bem como para a construção de navios auxiliares e hidrográfi cos 
ou oceanográfi cos a serem utilizados pela Marinha do Brasil. O fi nancia-
mento destina-se a construção, jumborização, conversão, modernização ou 
reparação de embarcação em estaleiro brasileiro e também a projetos de 
pesquisa e desenvolvimento científi co ou tecnológico e a capacitação de 
recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante.
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O fundo é constituído, principalmente, pelo produto da arrecadação do 
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), 
que consiste em uma alíquota sobre o frete cobrado pelo armador de qual-
quer embarcação que opere em porto nacional. As alíquotas em vigor são 
de 25% sobre o frete na navegação de longo curso, de 10% na navegação 
de cabotagem e de 40% na navegação fl uvial e lacustre (nesse último caso, 
aplicável somente no transporte de granéis líquidos). 

Inicialmente, os recursos do fundo eram recolhidos diretamente ao  BNDES, 
mas a partir da publicação do Decreto-Lei 2.035, de 1983, o FMM passou 
a ser administrado pelo Ministério dos Transportes, tendo como agente 
fi nanceiro o próprio BNDES. Esses recursos são remunerados à taxa de 
juros de longo prazo (TJLP), no caso dos fi nanciamentos concedidos em 
moeda nacional, e a parte destinada a fi nanciamentos em moeda estran-
geira é referenciada em dólar norte-americano. As condições dos fi nancia-
mentos, tais como as taxas de juros e os prazos de carência e amortização, 
estão defi nidas na Resolução Bacen 3.262, de 2005. Cabe mencionar que, 
conforme previsto em lei, o risco das operações do fundo é do BNDES. 

O FMM constitui uma fonte de recursos vinculada na origem e no destino, 
já que seus recursos são provenientes de arrecadação específi ca com fi nali-
dade própria, identifi cada a projetos do setor naval. Os projetos que alme-
jam obter fi nanciamento com recursos do fundo são avaliados, primeira-
mente, pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM) 
e, em seguida, são encaminhados ao BNDES, que faz sua avaliação eco-
nômico-fi nanceira.

Legislação

Lei 3.381, de 24 de abril de 1958; Decreto-Lei 1.801, de 18 de agosto de 
1980; Decreto-Lei 2.035, de 21 de junho de 1983; Lei 7.597, de 14 de abril 
de 1987; Lei 9.365, de 16 de dezembro de 1996; Lei 10.893, de 13 de julho 
de 2004; Resolução Bacen 3.262, de 3 de fevereiro de 2005. 

1.2 Recursos do Tesouro Nacional

Após a crise de energia elétrica defl agrada em 2001, o BNDES atuou como 
agente fi nanceiro da União para garantir a liquidez das empresas prejudi-
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cadas enquadráveis para fi ns de recebimento de apoio fi nanceiro. Uma das 
estratégias adotadas pelo governo federal foi fi nanciar a perda de receita 
que essas empresas tiveram em decorrência da crise. A rubrica chamada 
“Recursos do Tesouro Nacional” refere-se aos recursos que ingressaram no 
BNDES tendo como origem o próprio Tesouro Nacional, para atendimento 
emergencial às concessionárias de energia elétrica no período compreendi-
do entre 2002 e 2005. Conforme disposto na Lei 10.438, de 2002, a trans-
ferência de recursos ao Banco se deu de duas maneiras, que, em seguida, 
serão detalhadas. 

Após a publicação da referida lei, a União fi cou autorizada a emitir tí-
tulos da dívida pública em favor do BNDES, em permuta a créditos do 
Tesouro Nacional detidos contra a subsidiária BNDES Participações S.A. 
(BNDESPAR). Esses recursos deveriam ser utilizados para apoiar as em-
presas do setor elétrico com difi culdades fi nanceiras em decorrência da 
crise energética. 

Também em atendimento à Lei 10.438, a Medida Provisória 127, de 2003, 
nesse mesmo ano convertida na Lei 10.762, criou o Programa Emergencial 
e Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de Ener-
gia Elétrica, implementado no BNDES entre 2002 e 2005. O programa 
tinha por fi nalidade compensar a escassez de recursos das concessionárias 
de energia elétrica provocada pelo adiamento dos reajustes e revisões ta-
rifárias previstos na Medida Provisória 2.227, de 2001. Assim, através do 
repasse de recursos da União, caberia ao Banco adiantar recursos às con-
cessionárias, que seriam devolvidos após a efetivação dos referidos reajus-
tes e revisões tarifárias. Tais recursos seriam destinados, prioritariamente, 
à liquidação de obrigações dessas empresas com agentes do setor elétrico. 
Conforme determinado em resolução pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN), o saldo devido ao BNDES pelas concessionárias deveria ser remu-
nerado pela Selic, acrescida de juros de 1% ao ano, sendo a remuneração 
em Selic repassada ao Tesouro Nacional. 

Em 2007, o repasse de recursos do Tesouro Nacional montou a R$ 1,9 bi-
lhão. Conforme autorizado pela MP 2.181-45, de 2001, para essa operação 
foi utilizada como instrumento a colocação de títulos públicos federais em 
favor do BNDES, que, em contrapartida, novamente utilizou créditos deti-
dos contra a BNDESPAR. Contudo, diferentemente do ocorrido no período 
2002–2005, os recursos que ingressaram em 2007 não foram canalizados 
para um setor específi co, mas para a complementação do orçamento de de-
sembolsos do Banco, não confi gurando, portanto, um repasse vinculado.
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Legislação

Medida Provisória 2.227, de 4 de setembro de 2001; Medida Provisória 
2.181-45, de 24 de agosto de 2001; Lei 10.438, de 26 de abril de 2002; 
Medida Provisória 127, de 4 de agosto de 2003; Lei 10.762, de 11 de no-
vembro de 2003; Resolução CMN 3.119, de 27 de agosto de 2003.

II. Captações Institucionais

2.1 Interna

2.1.1 FAT Depósitos Especiais

Nos primeiros anos da década de 1990, o Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor (FAT), constituído pela arrecadação das contribuições para o PIS e o 
Pasep, apresentou variação líquida de caixa positiva, em grande medida 
proporcionada por suas receitas fi nanceiras, as quais, aplicadas em títulos 
do Tesouro Nacional, permitiram a acumulação de recursos excedentes à 
reserva mínima de liquidez.1 Em 1991, a Lei 8.352 determinou que tal 
excedente poderia ser aplicado em depósitos especiais remunerados, para 
atender a linhas de crédito e programas específi cos. 

Os depósitos especiais ingressam no BNDES adicionalmente aos 40% 
da arrecadação líquida de recursos do PIS-Pasep2 – FAT Constitucional, 
que será detalhado mais adiante. Esses recursos são destinados não só ao 
 BNDES, mas a todas as instituições fi nanceiras ofi ciais federais – Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Federal, Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep), Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. A aplicação dos recursos 
deve seguir as diretrizes estabelecidas, através de resoluções, pelo Conselho 
Deliberativo do FAT (Codefat), o que limita sua fl exibilidade, uma vez que 
são defi nidos setores e portes das empresas a serem apoiadas, limites para as 
taxas de juros e prazos de fi nanciamento, entre outros critérios. 

Quanto à forma de remuneração ao FAT, incide sobre os recursos a TJLP, 
a partir da liberação ao tomador fi nal, ou a Selic, no caso dos recursos ain-

1 A reserva mínima de liquidez do FAT tem a fi nalidade de garantir, em tempo hábil, o pagamento dos 
benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial. Para mais detalhes, ver Lei 8.352, de 28 de 
dezembro de 1991.

2 Entende-se por arrecadação líquida a arrecadação bruta das contribuições para o PIS e o Pasep, 
exclusive a Desvinculação das Receitas da União (DRU), que, atualmente, é de 20%.
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da não liberados, visando incentivar o repasse de recursos aos mutuários 
fi nais o mais rapidamente possível. Entre 1995 e 2007, a forma de retorno 
dos recursos dos depósitos especiais ao FAT sofreu alterações. Atualmente, 
é remetido mensalmente um percentual do saldo devedor do programa, 
denominado reembolso automático, que, dependendo do programa, pode 
ser de 1% ou 2% ao mês. Ao contrário do que ocorre com os recursos do 
FAT Constitucional, que são considerados dívida subordinada, os depósi-
tos especiais têm prazo de devolução defi nido, além de serem exigíveis a 
qualquer momento por ocasião de possíveis problemas de caixa que ve-
nham a ocorrer no Fundo para o pagamento do seguro-desemprego e do 
abono salarial. 

A alocação de recursos dos depósitos especiais nas instituições ofi ciais de-
pende das disponibilidades do fundo e, atualmente, é determinada na Pro-
gramação Anual da Aplicação de Depósitos Especiais (PDE). Desse fato, 
decorre a irregularidade dos montantes repassados a cada ano ao BNDES. 
Na Tabela 1, apresentada na Seção 4, verifi ca-se o aumento no volume 
de recursos repassados a partir de 2002, acentuando-se em 2005 e com 
ligeira queda em 2006. Nesse ano, o repasse a todas as instituições chegou 
a R$ 16 bilhões, refl etindo menor participação do Banco no fl uxo de de-
pósitos especiais (a participação do BNDES, que fi cava em torno de 60%, 
historicamente, passou para menos de 40% em 2006). Em 2007, a entrada 
de recursos no Banco sob essa rubrica caiu à metade do valor histórico, em 
grande medida por causa da redução abrupta da PDE para R$ 9,8 bilhões, 
em virtude da diminuição das disponibilidades do FAT. 

Em 31 de dezembro de 2007, o saldo passivo do FAT Depósitos Especiais 
no BNDES era de R$ 25,8 bilhões, equivalente a 13% do passivo total da 
instituição. 

Legislação

Lei 8.352, de 18 de dezembro de 1991; Lei 9.365, de 16 de dezembro de 
1996; Resoluções do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (Codefat).
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2.1.2 Fundo Nacional de Desenvolvimento

O Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) foi criado em 1986 com a 
fi nalidade de prover recursos para a realização de investimentos necessários 
à promoção do desenvolvimento nacional, estendendo o apoio à iniciativa 
privada para a ampliação de suas atividades econômicas. Subordinado ao 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o 
FND tem característica peculiar por ser de natureza autárquica e ter perso-
nalidade jurídica, diferentemente da maioria dos fundos desse tipo. 

Inicialmente, o patrimônio do FND foi constituído de ações de empresas 
controladas pela União que, conforme determinado em decreto-lei, per-
mutaram parte de suas ações por cotas do fundo. Outra parte dos recursos 
captados originou-se do lançamento de Obrigações do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento (OFNDs), que constituíam títulos de longo prazo, com-
pulsoriamente adquiridos por entidades de previdência privada mantidas 
por órgãos da União. A partir desse aporte inicial, os ingressos no fundo 
passaram a ser decorrentes dos retornos dos fi nanciamentos realizados, dos 
juros calculados segundo a TJLP e, em menor escala, dos dividendos da 
carteira de ações e de aplicações fi nanceiras. 

O FND tem como agentes fi nanceiros o BNDES, a Finep e o Banco do 
Brasil, que assumem os riscos das operações que realizam, com índice 
zero de inadimplência. Além do repasse de recursos aos agentes fi nancei-
ros para a concessão de fi nanciamentos, está prevista a saída de recursos 
para o pagamento de dividendos aos cotistas do fundo de, no mínimo, 25% 
do resultado líquido do exercício.

O BNDES é o principal agente do FND, concentrando grande parte de sua 
carteira de fi nanciamentos. O saldo passivo no Banco, em 31 de dezembro 
de 2007, era de R$ 5,4 bilhões, que representava cerca de 77% do ativo 
real desse fundo. Os pagamentos feitos pelo BNDES ao FND respeitam a 
contratos entre ambos, que prevêem carência de dois anos e amortização 
de quatro anos, sendo os recursos remunerados pela TJLP. 

No BNDES, os fi nanciamentos com recursos do FND devem ser direcio-
nados aos setores de insumos básicos e bens de consumo, o que reduz a 
fl exibilidade de sua aplicação. Observa-se também relativa instabilidade 
no fl uxo de recursos nessa rubrica, explicada pelo fato de que o repasse 
ao BNDES depende do retorno dos empréstimos ao fundo, sobretudo pelo 
próprio Banco, e da aprovação pelo Congresso Nacional do orçamento 
anual do FND, o qual integra o Orçamento Geral da União. 
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Legislação

Decreto-Lei 2.288, de 23 de julho de 1986; Decreto-Lei 2.383, de 17 de 
dezembro de 1987; Decreto 193, de 21 de agosto de 1991. 

2.2 Externa

2.2.1 Organismos Internacionais

O BNDES capta recursos no exterior em organismos multilaterais e agên-
cias governamentais desde 1953. Entre as instituições parceiras, estão 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial, o 
Japan Bank for International Cooperation (JBIC), o KFW Bankengruppe e 
o Nordic Investment Bank (NIB).

Os recursos captados em instituições internacionais têm, geralmente, des-
tinação específi ca a determinados setores ou segmentos empresariais e de-
vem atender a certas condições requeridas pela instituição credora. 

Apesar de o crédito com recursos institucionais externos ser direcionado 
a empresas e/ou setores determinados, nem sempre é o cliente desse setor 
que contrai a dívida em moeda estrangeira. Em segmentos como o das pe-
quenas e médias empresas cujos benefi ciários não podem suportar o risco 
de variações cambiais, os fi nanciamentos são feitos em moeda nacional. 
Para cobertura do passivo em moeda estrangeira, as Políticas Operacionais 
do BNDES prevêem que grandes empresas, mesmo quando não benefi -
ciárias dos recursos internacionais, devem assumir parte do fi nanciamento 
que estão pleiteando ao BNDES com remuneração conforme a variação da 
cesta de moedas.3

Também ocorre, principalmente no caso das agências governamentais de 
fomento (como o NIB e o JBIC), de o recurso captado ser destinado ao 
fi nanciamento de investimentos realizados por empresas estrangeiras no 
Brasil, normalmente com sede no país de origem da agência de fomento, 
ou por empresas que tenham relações com o país credor, visando conciliar 
tanto os interesses brasileiros quanto os interesses desses governos.

3 A cesta de moedas refl ete o peso relativo de cada moeda estrangeira no passivo externo do BNDES.
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Em dezembro de 2007, o saldo passivo do BNDES com essas instituições 
era de R$ 9,4 bilhões, que representava cerca de 5% do passivo total. As 
principais vantagens dessa fonte de recursos para o Banco são seu custo 
baixo e estável e seu prazo de fi nanciamento mais longo em relação às 
captações de mercado. Outro ponto a destacar é o caráter anticíclico dos 
empréstimos oriundos de organismos internacionais. Em momentos de es-
cassez de recursos, marcados por crises internacionais ou por ocasião de 
crises cambiais, os organismos continuaram a emprestar recursos, muitas 
vezes em montantes superiores àqueles normalmente repassados, para fi -
nanciar os desembolsos do BNDES. Em 1999, por exemplo, o BID não 
só manteve um empréstimo de US$ 1,1 bilhão que estava sendo negocia-
do com o  Banco, como adicionou US$ 1,2 bilhão na forma de emprésti-
mo emergencial. 

III. Ingressos Automáticos

3.1 FAT Constitucional

A denominação FAT Constitucional tem origem no artigo 239, parágrafo 
1°, da Constituição Federal de 1988, no qual se determinou que pelo menos 
40% da arrecadação das contribuições para o PIS e o Pasep4 seria desti-
nada ao BNDES para fi nanciamento de programas de desenvolvimento 
econômico. Assim, seria constituída uma das pontas do sistema público de 
emprego, na qual as contribuições dos trabalhadores seriam canalizadas 
para projetos que possibilitassem a geração de emprego e renda. O res-
tante dos recursos arrecadados seria destinado ao custeio dos programas 
de seguro-desemprego e abono salarial. Note-se que a Constituição não 
cita o FAT, que só foi criado em 1990 e passou, então, a ser depositário 
des sas contribuições.5 

Para o BNDES, a promulgação do texto constitucional signifi cou uma 
mudança no padrão do seu fl uxo de recursos, que passou a ser mais re-

4 A partir de 1994, com a instituição de percentuais para a desvinculação de receitas da União, na 
época canalizados para o Fundo Social de Emergência, passou a ser considerada a arrecadação 
líquida do PIS-Pasep. Conforme já mencionado, esse percentual de desvinculação, atualmente, é 
de 20%. 

5 Atualmente, salvo exceções, as alíquotas incidem, no caso do PIS, sobre o faturamento das pessoas 
jurídicas de direito privado (1,65%) ou sobre a folha de salários das entidades sem fi ns lucrativos 
(1%) e, no caso do Pasep, sobre as receitas arrecadadas e transferências recebidas pelas pessoas 
jurídicas de direito público (1%).
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gular, permitindo um melhor planejamento e atendimento das demandas 
por crédito de longo prazo da economia brasileira. A natureza compulsória 
do FAT Constitucional confi gurou-o como fonte automática e segura de 
recursos para o BNDES. 

Os recursos constitucionais são remunerados pela TJLP, no caso de fi nan-
ciamentos concedidos em reais, e pela Taxa de Juros para Empréstimos 
e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor) mais a 
variação do dólar, no caso de fi nanciamentos concedidos em moeda estran-
geira – FAT Cambial. Semestralmente, o BNDES transfere ao FAT o valor 
correspondente à remuneração desses recursos ordinários relativos à TJLP, 
limitando essa remessa a 6% ao ano, enquanto a diferença é capitalizada 
no saldo devedor. No caso dos recursos remunerados pela Libor, toda a 
remuneração é transferida ao FAT.

O saldo devedor entre o BNDES e o FAT tem caráter de perpetuidade, em 
que não há previsão de devolução do principal (salvo em caso de insufi -
ciência de caixa para custear os programas de seguro-desemprego e abono 
salarial), mas apenas o pagamento de juros semestrais. Por esse motivo, 
tais recursos são considerados pelo BNDES dívida subordinada, da qual 
uma parte é considerada para efeito de cálculo do patrimônio de referência 
da instituição.

O FAT Constitucional representou fonte crescente de recursos para o 
 BNDES nos últimos anos. Conforme se observa na Tabela 1, na Seção 4, 
o ingresso anual saltou, em termos reais, de R$ 3,7 bilhões, em 1995, para 
R$ 7,7 bilhões, em 2007. Em 31 de dezembro de 2007, o saldo desses recur-
sos na instituição era de R$ 79,8 bilhões, representando 39% de seu passivo. 
Além dos ingressos anuais de novos recursos, o retorno dos fi nanciamentos 
realizados em anos anteriores com recursos do FAT Constitucional repre-
senta outra expressiva fonte para novos empréstimos.

Por fi m, vale ressaltar a interessante lógica do casamento entre “aplicação 
de recursos pelo BNDES” e “amparo ao trabalhador e seguro-desempre-
go”: o entendimento explicitado na legislação em vigor de que o uso dos 
recursos em fi nanciamentos a projetos econômicos gera empregos e mi-
nimiza a necessidade de utilização desses recursos para o pagamento de 
seguro-desemprego.
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Legislação

Art. 239 da Constituição Federal de 1988; Lei 7.998, de 11 de janeiro de 
1990; Lei 8.019, de 11 de abril de 1990; Lei 9.365, de 16 de dezembro de 
1996; Lei 8.352, de 18 de dezembro de 1991.

IV. Retorno 

A rubrica denominada “Retorno” corresponde aos recursos provenientes 
de amortizações, juros, encargos moratórios, comissões e devoluções, que 
ingressaram no BNDES em determinado ano, como contrapartida dos fi -
nanciamentos concedidos em um período anterior. Esses retornos podem 
ser subdivididos em retorno exclusive Fundo PIS-Pasep e retorno do Fun-
do PIS-Pasep.

O retorno exclusive Fundo PIS-Pasep é constituído de recursos oriundos de 
diversas fontes, as mesmas que deram origem aos desembolsos realizados 
no passado, e é tratado separadamente para se proceder aos pagamentos 
de juros e amortizações do BNDES aos seus credores ou à sua reaplicação 
em novos projetos. Atualmente, as fontes que mais contribuem para essa 
parte dos retornos são o FAT Constitucional, o FAT Depósitos Especiais e 
os recursos próprios do Banco.

O retorno do Fundo PIS-Pasep refere-se às amortizações, remunerações 
com base na TJLP e juros6 dos fi nanciamentos concedidos com recursos 
que ingressaram nesse fundo até 1988.

Criados na década de 1970, o PIS e o Pasep tinham por fi nalidade estimu-
lar a poupança dos empregados dos setores público e privado para fruição 
futura por ocasião de aposentadoria ou por motivo de doença grave ou 
invalidez. Em 1974, esses programas passaram a ter aplicação unifi cada, 
destinando-se, no âmbito do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, 
a programas especiais de investimento elaborados pelo então BNDE.7 No 
ano seguinte, passaram também a constituir o Fundo de Participação PIS-
Pasep. Como subconta desse fundo, foi instituído o Fundo de Participação 

6 Juros contratados excedentes a 2% pela gestão do fundo pelo BNDES.
7 Entre 1970 e 1974, a arrecadação do PIS e do Pasep foi destinada ao Banco do Brasil e à Caixa 

Econômica Federal. Em 1974, todo o estoque de recursos existente nessas instituições foi transfe-
rido ao BNDES, que passou a ser a única instituição a receber diretamente tais recursos daí por 
diante.
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Social (FPS),8 destinado a fomentar investimentos em ações ou debêntures 
conversíveis e, conseqüentemente, promover a participação dos trabalha-
dores nas empresas nacionais de capital aberto. 

Nos anos 1980, a Constituição Federal, em seu artigo 239, destinou a arre-
cadação do PIS e do Pasep ao custeio dos programas de seguro-desempre-
go e abono salarial e ao fi nanciamento de programas de desenvolvimen-
to econômico a cargo do BNDES. Por essa razão, o Fundo PIS-Pasep 
deixou de receber tais contribuições, que, em 1990, passaram a ser depo-
sitadas no FAT.9

O BNDES atua como agente aplicador dos recursos do Fundo PIS-Pasep, 
sendo este uma importante fonte de recursos para o Banco desde 1974. 
A cada ano, parte do retorno do Fundo PIS-Pasep é remetida ao Banco 
do Brasil, responsável pelo pagamento aos cotistas do Pasep, e à Caixa 
Econômica Federal, encarregada do pagamento aos cotistas do PIS.10 Cada 
conta do fundo é remunerada segundo a TJLP ajustada (TJLP menos 6% ao 
ano) mais juros de 3% ao ano. Complementarmente, pode ser distribuído 
o resultado líquido adicional (RLA), que corresponde a um adicional de 
juros, estabelecido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep no início 
de cada exercício fi nanceiro do fundo. 

Em 31 de dezembro de 2007, o saldo de recursos do Fundo PIS-Pasep 
tinha participação de 16% no passivo do BNDES, alcançando o montante 
aproximado de R$ 28 bilhões, ao passo que o FPS era de cerca de R$ 2,7 
bilhões. O fi m do ingresso de recursos novos no fundo e os pagamentos pe-
riódicos aos participantes contribuíram para que a importância dessa fonte 
de recursos no fi nanciamento dos desembolsos do BNDES diminuísse ao 
longo do tempo.

Legislação

Lei Complementar 7, de 7 de setembro de 1970; Lei Complementar 8, de 3 
de dezembro de 1970; Lei Complementar 19, de 25 de junho de 1974; Lei 

8  O patrimônio líquido do FPS foi limitado a 15% do patrimônio líquido do Fundo PIS-Pasep. Por 
se tratar de um fundo de ações, os números do FPS estão representados juntamente com os dados 
dos retornos de renda variável.

9  Ver seção Ingressos Automáticos – FAT Constitucional.
10  Os cotistas são os empregados dos setores público e privado inscritos nesses programas antes da 

publicação do texto constitucional, em 1988, que têm direito de sacar os rendimentos e as cotas do 
fundo em situações específi cas, como por motivo de doença grave ou invalidez.
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Complementar 26, de 11 de setembro de 1975; Decreto 79.459, de 30 de 
março de 1977; Artigo 239 da Constituição Federal de 1988; Resolução 1, 
do Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

V. Captações em Mercado

5.1 Interna

5.1.1 Renda Variável 

A rubrica “Renda Variável” refere-se aos recursos originados tanto da ven-
da de ações da carteira de renda variável da BNDESPAR, subsidiária do 
BNDES, quanto do recebimento de dividendos, juros e cotas de fundos 
de investimentos. Constituída em 1982, a BNDESPAR é responsável pela 
administração dos ativos de renda variável do Sistema BNDES, constituí-
dos em sua quase totalidade por ações, adquiridas ao longo de anos em 
apoio ao investimento das empresas através da participação em seu capital 
em caráter minoritário e transitório. Ressalte-se que a carteira de ações da 
BNDESPAR é bastante concentrada em setores como petróleo e gás, mi-
neração e energia elétrica.

As participações societárias podem se dar pela compra direta de ações das 
empresas a serem apoiadas ou por intermédio de debêntures conversíveis 
em ações emitidas por elas. O principal objetivo dessa subsidiária é ofere-
cer apoio às empresas, via capital de risco, fomentando o desenvolvimento 
do mercado de capitais brasileiro. 

A aquisição de ações pela BNDESPAR é feita apenas no mercado primá-
rio, quando todos os recursos destinam-se diretamente às empresas, que 
podem ser de capital aberto, fechado ou em processo de abertura. No caso 
de o apoio às empresas ser feito através de debêntures conversíveis, a 
 BNDESPAR recebe em contrapartida juros e tem a opção de conversão por 
ações da empresa. Esses ativos também podem ser adquiridos em negocia-
ções que visam apoiar processos de reestruturação empresarial relevantes 
ou em aquisições diretas de ações de propriedade do Tesouro Nacional 
– geralmente, transferência de ativos decorrente de acertos de contas entre 
o BNDES e seu controlador, o Tesouro Nacional. O BNDES também pode 
atuar na abertura de capital das empresas.

Os desinvestimentos são realizados através de venda em mercados or-
ganizados, como a Bovespa, ou através de operações estruturadas que 
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atendam aos procedimentos estabelecidos por normas da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) e seguem as condições de mercado, visando 
a boas oportunidades de preço, volume e momento de venda. Além da 
captação de recursos, as vendas de ativos contribuem para aumentar a 
liquidez, notadamente baixa, do mercado de capitais brasileiro e para au-
mentar o número de empresas negociadas em bolsa de valores. A política 
de port folio do Sistema BNDES é anualmente aprovada pela Diretoria da 
BNDESPAR, integrada pelos diretores do BNDES eleitos pelo Conselho 
de Administração. 

As vendas de ações, ou desinvestimentos, são ajustadas a fi m de completar 
os recursos para fazer frente aos desembolsos do Banco. Nesse sentido, 
foi lançado em 2004 um produto inovador chamado Papéis Índice Brasil 
Bovespa (PIBB), fundo indexado negociado em bolsa, cujo objetivo é re-
plicar o índice IbrX-50, formado pelas cinqüenta ações mais negociadas 
na Bovespa. Lançado principalmente no mercado de varejo, o produto to-
talizou R$ 600 milhões na primeira operação e R$ 2,3 bilhões na segunda, 
realizada em 2005.11 

Em 2007, o lucro da BNDESPAR foi de R$ 3,7 bilhões, impulsionado, 
principalmente, pelas alienações de títulos e valores mobiliários e pela re-
ceita com dividendos e juros sobre o capital próprio, resultado da adminis-
tração de uma carteira que monta a R$ 85 bilhões, a valores de mercado.

5.1.2 Renda Fixa 

O retorno da carteira de renda fi xa do BNDES origina-se tanto da venda de 
títulos de renda fi xa – títulos de dívida do Tesouro Nacional e debêntures 
– como dos juros e remunerações recebidos pela custódia desses títulos. 

As operações com debêntures, em que há o ingresso de recursos no  BNDES, 
podem se dar de duas maneiras. A primeira é aquela em que há o resgate de 
debêntures em poder do BNDES emitidas por outras empresas na ocasião 
da operação de fi nanciamento. Nessa defi nição, só estão sendo considera-
das debêntures simples, sem opção de conversão em ações, e debêntures 
conversíveis, quando não é exercida no vencimento a opção pela conver-

11 Os valores que ingressaram no BNDES relativos ao PIBB estão informados no item “Outras En-
tradas”, apesar de confi gurarem um movimento de renda variável.
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são em ações da empresa fi nanciada, confi gurando o ingresso de recursos 
monetários no Banco.12 

A outra forma de captação com debêntures é aquela em que há a emissão 
pública de debêntures pela BNDESPAR, empresa constituída por socieda-
de anônima registrada na CVM e subsidiária do BNDES. As debêntures 
emitidas e ofertadas no mercado pela BNDESPAR podem ser simples ou 
conversíveis, caso em que há a opção de permuta por ações integrantes da 
sua carteira. Em ambos os casos, o Banco paga, em contrapartida, juros pe-
riódicos a seus credores e os títulos têm data de vencimento predetermina-
da. A principal vantagem para o Banco da operação de captação utilizando 
como instrumento as debêntures conversíveis é a possibilidade de pagar 
taxas menores do que as praticadas no mercado, uma vez que é oferecida 
uma opção ao investidor de exercer ou não a troca por ações no vencimen-
to. Além disso, permite melhor planejamento dos resultados do Banco, já 
que este sabe por quanto irá vender as ações na data de vencimento da op-
ção, no caso de o investidor optar pela permuta, e contribui para a liquidez 
do mercado acionário, já que representa para o investidor uma possibilida-
de adicional de negociação e avaliação da referida ação.

A primeira emissão de debêntures realizada pela BNDESPAR foi em 1998, 
quando foram lançadas debêntures permutáveis por ações ordinárias da Ele-
trobrás, que compunham a carteira da BNDESPAR. O objetivo dessa ope-
ração foi adiantar aos estados os recursos advindos da privatização de suas 
distribuidoras de energia elétrica através da concessão de fi nanciamentos. 
Nessa operação, as ofertas de debêntures foram feitas tanto no mercado 
interno quanto no mercado externo, totalizando cerca de US$ 200 milhões, 
liquidados em 2001, quando as opções de permuta foram exercidas.

Em 2001, outra operação semelhante foi realizada, só que dessa vez foi o 
BNDES que emitiu cerca de US$ 300 milhões em títulos permutáveis por 
ações da Embraer, constantes da carteira de sua subsidiária. A carteira da 
BNDESPAR serviu apenas como lastro para a captação, que resultou em 
uma operação de mútuo entre as empresas, na qual os recursos captados 
com a emissão foram repassados à BNDESPAR. 

A partir de 2006, o BNDES voltou a lançar mão de operações de emissão 
de debêntures pela BNDESPAR para alavancar seus desembolsos. Para 
tanto, registrou-se na CVM o Programa de Distribuição de Debêntures 

12 No caso das debêntures convertidas em ações quando do vencimento, essas ações irão compor a 
carteira da BNDESPAR.
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Simples, não permutáveis em ações, para a captação de R$ 2 bilhões. Além 
de constituir fonte adicional de recursos para as operações da BNDESPAR, 
essa operação teve por objetivos fomentar o desenvolvimento do mercado 
de capitais doméstico de renda fi xa, a partir da distribuição pulverizada 
das debêntures entre pessoas físicas e pequenos investidores, incentivar o 
mercado secundário e utilizar indexadores compatíveis com a captação de 
recursos em longo prazo.

No fi m de 2006, foi realizada uma oferta de debêntures dentro desse pro-
grama em que, pela primeira vez, as debêntures foram lançadas no merca-
do de varejo. Nessa emissão, foram captados R$ 600 milhões, tendo como 
remuneração IPCA mais 8,525% ao ano e vencimento em 2012. Foram 
escolhidos dois agentes para atuar como formadores de mercado – o Banco 
do Brasil e o Bradesco –, cuja função era formar os preços dos papéis atra-
vés de sua compra e venda na bolsa de valores, diariamente. Do total cap-
tado, R$ 100 milhões em debêntures foram direcionados às pessoas físicas 
e o restante, a investidores institucionais. Em julho de 2007, o  BNDES 
lançou uma segunda operação de debêntures no mercado de varejo, dessa 
vez com duas séries, uma prefi xada (taxa de 11,20% ao ano) e outra in-
dexada ao IPCA mais 6,80% ao ano, com vencimentos em 2011 e 2013, 
respectivamente, na qual foi captado um total de R$ 1,35 bilhão, sendo R$ 
180 milhões adquiridos pelo varejo. Essa operação contou com mais um 
agente formador de preço, o UBS Pactual, além do Bradesco e do Banco 
do Brasil. 

A atuação do BNDES nesse tipo de operação tem por objetivo, além da 
captação de recursos, o desenvolvimento de uma base de investidores indi-
viduais e de pequeno porte, melhorando o acesso desse público ao mercado 
de capitais. Os recursos captados têm sido aplicados na compra de ativos 
de mercado, ou seja, na compra de debêntures emitidas por outras empre-
sas, o que também fomenta o mercado de capitais. Adicionalmente, está 
em estudo a adoção de cláusulas prevendo o repasse desses recursos para 
o fi nanciamento de projetos de investimento, que deverão contar com uma 
parcela minoritária indexada ao IPCA. Cabe ressaltar que o lançamento de 
debêntures da BNDESPAR como fonte de recursos para o BNDES só foi 
possível graças à estabilização da economia, que permitiu o desenvolvi-
mento do mercado de renda fi xa, em especial para prazos mais longos. 
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5.2 Externa

5.2.1 Renda Fixa – Bônus e Empréstimos

Desde 1972, o BNDES capta recursos no mercado internacional. Nesse 
tipo de captação, as modalidades utilizadas são, principalmente, bônus e 
empréstimos. A principal vantagem dessa fonte de recursos é a fl exibili-
dade em sua aplicação, que permite a ampliação do escopo de atuação do 
Banco, visto que os credores não fazem exigências quanto à destinação e à 
forma de remuneração que esses recursos receberão. Ademais, as fontes de 
mercado ampliam o grau de liberdade do orçamento de investimento em 
relação às disponibilidades defi nidas pelos recursos de origem institucio-
nal e pelos retornos dos ativos em carteira. No limite, as fontes de mercado 
permitem ao BNDES decidir o seu tamanho, impondo, contudo, uma ele-
vação na margem sobre o seu custo de captação – trade-off entre tamanho 
do orçamento e custo médio dos recursos. 

Nas operações de empréstimos, também denominados empréstimos sindi-
calizados, um banco ou um sindicato de bancos oferece crédito ao BNDES, 
a ser pago em amortizações periódicas iniciadas após um período de carên-
cia. A taxa de juros paga aos bancos credores é determinada via negociação 
entre as partes, sendo, normalmente, uma taxa fl utuante expressa como um 
spread à taxa Libor.

No caso das captações através de bônus, os bancos coordenadores da ope-
ração vendem títulos de dívida emitidos pelo BNDES para investidores 
internacionais a serem pagos integralmente no vencimento, remunerados, 
geralmente, a uma taxa fi xa. O preço e o cupom da dívida são determina-
dos em processo de descoberta de preço conhecido como bookbuilding, 
uma espécie de leilão de “envelope fechado”. 

A cesta de moedas é o mecanismo por meio do qual o BNDES repassa o 
custo e o risco do seu passivo externo aos clientes e refl ete o peso relati-
vo de cada moeda estrangeira no seu endividamento externo. Assim, os 
fi nanciamentos em cesta de moedas são vinculados ao índice que refl ete 
a variação cambial média aplicável ao passivo externo do Banco. Os seus 
encargos fl utuam trimestralmente, refl etindo os custos efetivamente in-
corridos no serviço do passivo externo no trimestre imediatamente ante-
rior. O Banco utiliza derivativos para diminuir a exposição de seu próprio 
passivo ao risco cambial e de taxas de juros, para gerenciar a composição 
da cesta de moedas ou para reduzir, eventualmente, seu custo. As opera-
ções com derivativos cambiais buscam elevar o peso do dólar na cesta, o 
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que amplia sua atratividade ao permitir aos mutuários melhor gerencia-
mento de sua exposição ao risco cambial, tendo em vista o predomínio de 
receitas em dólar por parte das empresas exportadoras e a maior liquidez 
dos instrumentos de hedge disponíveis às empresas brasileiras na moeda 
norte-americana.

Desde 2002, o BNDES não fi nancia seu orçamento de investimentos com 
recursos captados no mercado internacional. Esse fato se deveu à dinâmi-
ca do próprio mercado externo, que permaneceu fechado aos emissores 
brasileiros em 2002 em um cenário de forte depreciação do real e amplia-
ção do risco soberano, verifi cado durante a disputa presidencial daquele 
ano. Desde então, mesmo após a abertura e a melhoria nas condições de 
 acesso ao mercado, por causa do maior grau de aversão ao risco cambial 
por parte das empresas, o espaço para os repasses em moeda estrangeira 
foi  reduzido.

Em dezembro de 2007, a dívida do BNDES no mercado externo era de 
cerca de R$ 2,7 bilhões, entre bônus e empréstimos. Essa dívida é decor-
rente, principalmente, das vultosas operações de captação realizadas entre 
1997 e 2001. A obtenção pelo Brasil do chamado grau de investimento, 
classifi cação para o risco de crédito acima do grau especulativo atribuída 
pelas agências de rating internacionais, e a perspectiva de maior estabilida-
de da taxa de câmbio deverão diminuir os custos fi nanceiros desse tipo de 
operação, viabilizando a ampliação das captações do BNDES no mercado 
internacional.

VI. Outras Entradas

O item “Outras Entradas” compreende, em geral, ajustes de saldo de fun-
dos e programas especiais, a exemplo do Fundo de Garantia para a Pro-
moção da Competitividade (FGPC) e do Fundo de Garantia à Exportação 
(FGE), assim como fl uxos de equalização no Tesouro Nacional, sobretudo 
para os programas agrícolas. Note-se, contudo, que, para alguns anos, o 
volume de “Outras Entradas” é muito expressivo, principalmente a valores 
de 2007, como mostra a Tabela 1, da Seção 4. Assim, descrevemos abaixo 
outros itens que, além dos já mencionados, compuseram essa rubrica em 
anos em que os ingressos foram vultosos.

1997 – Inclui recursos da privatização que, a valores da época, foram de 
R$ 1,7 bilhão;



24  FONTES DE RECURSOS DO BNDES 1995–2007

2002 – Inclui resgate de Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e recursos 
de liberação retida;

2003 – Inclui resgate e remuneração de títulos e ressarcimento relativo 
ao Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de 
Distribuição de Energia Elétrica (CVA);

2004 – Inclui transferência de fundos externos para a FINAME e recursos 
do programa Papéis Índice Brasil Bovespa (PIBB);

2005 – Inclui ganhos cambiais, transferência de fundos externos para a 
FINAME e recursos do PIBB; 

2006 – Inclui ganhos cambiais, dividendos recebidos pelo BNDES pagos 
pela BNDESPAR e FINAME e transferência de títulos da custódia direta 
para a indireta;

2007 – Inclui, além de ganhos cambiais, a venda de ações da carteira do 
BNDES pela BNDESPAR.

4. Análise das Fontes de Recursos do BNDES 
(1995–2007)

Com base na Tabela 1, com a série de ingressos de recursos no BNDES no 
período 1995–2007, passamos a analisar sua evolução, segundo critérios 
de fl exibilidade na alocação e na magnitude relativa dos desembolsos to-
tais do BNDES.
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TABELA 1

Fontes de Recursos do BNDES (1995–2007) Segundo Grau de Vinculação
(Em R$ Milhões)

FONTES DE RECURSOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

I.Recursos Vinculados 173 290 192 204 69 305 231 9.740 2.161 3.380 972 648 2.776
1.1 FMM 173 290 192 204 69 305 231 421 752 801 496 648 876
1.2 Recursos do Tesouro 
Nacional

- - - - - - - 9.319 1.408 2.580 476 - 1.900

II. Captações 
Institucionais

215 4.618 5.591 2.070 5.479 6.155 4.763 9.904 6.136 4.669 9.591 9.519 5.518

2.1 Interna
2.1.1 FAT Depósitos 
Especiais

- 2.058 3.916 2.033 2.492 1.989 2.746 5.076 3.168 3.601 7.430 6.344 3.167

2.1.2 FND - 609 427 37 182 1.175 337 446 308 493 354 1.298 745
2.2 Externa
2.2.1 Organismos 
Internacionais

215 1.951 1.247 - 2.805 2.991 1.680 4.382 2.660 575 1.807 1.877 1.606

III. Ingressos Automáticos 3.772 3.595 4.440 4.171 4.214 5.146 5.649 5.919 5.718 7.929 7.369 7.950 7.739
3.1 FAT Constitucional 3.772 3.595 4.440 4.171 4.214 5.146 5.649 5.919 5.718 7.929 7.369 7.950 7.739
IV. Retorno Líquido 8.165 9.514 10.434 14.949 18.613 20.804 21.448 24.336 24.937 31.170 29.676 28.677 35.561
V. Captações em Mercado 395 2.787 13.319 15.563 7.322 7.910 7.694 4.293 1.873 5.288 8.219 10.588 15.297
5.1 Interna
5.1.1 Renda Variável 395 1.995 8.749 6.059 1.754 3.664 1.594 1.527 1.292 4.247 4.100 4.977 9.296
5.1.2 Renda Fixa - 792 2.143 6.379 4.895 427 1.354 2.766 582 729 4.119 5.611 6.001

5.2 Externa - - - - - - - - - - - - -
5.2.1 Renda Fixa – Bônus 
e Empréstimos

- - 2.427 3.124 674 3.819 4.746 - - 312 - - -

VI. Outras Entradas 1.556 1.941 6.517 2.175 1.708 1.698 3.543 10.208 3.496 3.135 2.826 6.915 747
Total de Ingressos 14.277 22.745 40.492 39.133 37.405 42.018 43.329 64.401 44.321 55.572 58.654 64.297 67.639
Fonte: BNDES, com exceção dos dados relativos ao FMM, que são provenientes do Ministério dos Transportes.

Valores atualizados pela média do IPCA-2007.
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As fontes de recursos foram divididas em seis grupos, a saber: recursos 
vinculados, com destinação identifi cada; recursos captados em instituições 
no país e no exterior; ingressos automáticos; retornos de operações fi nan-
ciadas em períodos anteriores; recursos captados nos mercados nacional e 
internacional; e, por fi m, outras entradas, em que são contabilizados, por 
exemplo, ajustes de saldo de programas e fl uxos de títulos públicos. 

Conforme mencionamos na seção introdutória, as rubricas foram organiza-
das de acordo com sua fl exibilidade de aplicação e não em função de seus 
volumes. Assim, analisaremos as disponibilidades dos recursos na ordem 
em que estão dispostos na Tabela 1, partindo-se das fontes menos fl exíveis 
para aquelas em que o BNDES tem maior fl exibilidade na aplicação, o que 
pode ser mais bem visualizado no Gráfi co 1.

GRÁFICO 1

Evolução das Fontes de Recursos no Período 1995–2007

Fonte: Tabela de Fonte de Recursos do BNDES (segundo grau de vinculação).

Os “Recursos Vinculados” provêm do Tesouro Nacional e do Fundo da 
Marinha Mercante (FMM). O FMM fi gura nas fontes do BNDES desde 
sua criação, em 1958, e se manteve como único fundo com a prerrogativa 
de ser vinculado nas duas pontas: a arrecadação do Adicional ao Frete para 
Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) destina-se à própria atividade 
que lhe origina, qual seja, o fi nanciamento da construção naval mercante 
nacional. A entrada desses recursos no Banco é determinada pelos pleitos 
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de fi nanciamentos aprovados pelo Conselho Diretor do FMM, que aumen-
taram bastante nos últimos anos, impulsionados, sobretudo, pelas deman-
das de novos navios pela indústria do petróleo. 

O ingresso expressivo de “Recursos Vinculados” entre 2002 e 2005 deveu-
se aos repasses advindos do Tesouro Nacional destinados ao fi nanciamento 
do setor elétrico, restaurando os investimentos em energia. Em 2007, o 
aumento dos repasses em relação a 2006, para reforçar o orçamento de 
investimento do BNDES, pode ser atribuído à recuperação da demanda por 
recursos de longo prazo.

No tocante às “Captações Institucionais”, destacam-se as parcerias do 
 BNDES com o FAT e com os organismos multilaterais de fomento, nas 
quais a alocação dos recursos refl ete as negociações encetadas, especial-
mente quanto aos setores apoiados e demais condições fi nanceiras. A irre-
gularidade no ingresso dos recursos decorre das negociações feitas entre 
as partes, que dependem das prioridades e disponibilidades de recursos de 
cada instituição.

Com relação ao FAT Depósitos Especiais, sua parceria com o BNDES co-
meçou em 1996, com repasses de recursos a diversos setores no âmbito do 
Programa de Expansão do Emprego e Melhoria da Qualidade de Vida do 
Trabalhador (Proemprego) e para o apoio à agricultura familiar, através do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 
O aumento do repasse de recursos ao BNDES em 2005 e 2006 derivou 
do excedente à reserva mínima de liquidez do fundo, resultando em folga 
orçamentária nesses anos. Em 2007, os ingressos de depósitos especiais 
caíram à metade e a expectativa é de que a trajetória de queda perdure, 
uma vez que as disponibilidades do FAT têm diminuído à medida que suas 
despesas com seguro-desemprego e abono salarial sobem, refl etindo a alta 
rotatividade da mão-de-obra e o crescimento da formalização do emprego 
na economia brasileira. 

Com os organismos multilaterais, essa parceria se estende desde 1953. 
Ressalte-se que os repasses dessas agências ao BNDES mostraram-se an-
ticíclicos, com volumes mais expressivos em anos de crise de liquidez nos 
mercados internacionais e de crises de confi ança no país, a exemplo de 
2002, ano em que o estresse eleitoral alimentou grande volatilidade nos 
fl uxos de capitais. 
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Os “Ingressos Automáticos” (FAT Constitucional) referem-se aos recursos 
destinados ao BNDES pela Constituição Federal, artigo 239. A sistemática 
prevê a transferência de fundos a cada dez dias, do Tesouro Nacional para 
o BNDES, via Ministério do Trabalho, na proporção de 40% da arrecada-
ção do PIS-Pasep. Caracteriza-se por ser a fonte de recursos do BNDES de 
maior regularidade e seu crescimento depende do aumento da arrecadação 
das contribuições para o PIS-Pasep. Embora as receitas de arrecadação 
do PIS-Pasep sejam positivamente correlacionadas com o crescimento da 
economia, seu crescimento foi contido nos últimos anos pela concessão de 
desonerações fi scais com base no PIS a diversos setores. Do ponto de vista 
da aplicação de recursos, o BNDES cumpre a determinação da Constitui-
ção, sobre a aplicação dos recursos oriundos do FAT Constitucional, de que 
sejam em programas que propiciem o desenvolvimento econômico e cuja 
remuneração preserve o seu valor.

A rubrica “Retorno Líquido” refere-se aos recursos oriundos de amorti-
zações, juros e devoluções dos fi nanciamentos concedidos pelo BNDES, 
após o pagamento do serviço da dívida a seus credores (amortizações e 
juros). Como os retornos são constituídos por todas as outras fontes de 
recursos, o BNDES tem algumas restrições na sua aplicação. Mas, dado 
o peso relativo dos recursos constitucionais e dos recursos próprios nos 
retornos, pode-se dizer que sua aplicação é bastante fl exível. A partir da 
década de 1980, os retornos tornaram-se, de forma sustentável, a principal 
fonte de recursos do Banco, viabilizando desembolsos cada vez maiores 
do Sistema BNDES. 

O item “Captações em Mercado” compreende as monetizações e os rendi-
mentos oriundos das carteiras de renda fi xa e de renda variável do Banco, 
bem como as captações no mercado externo via empréstimos e emissão de 
bônus. Observe-se que o ingresso desses recursos foi bastante expressivo 
durante a segunda metade da década de 1990, mormente pelas captações 
em renda variável, em 1997 e 1998, e no mercado internacional, entre 1997 
e 2001.

Aumentos análogos ocorreram nas captações no mercado doméstico, em 
função dos altos retornos da carteira de renda fi xa, propiciados pela alta 
da taxa Selic, em um contexto de política de atração de capitais externos, 
para conter a depreciação da taxa de câmbio e a conseqüente elevação dos 
preços, e, posteriormente, com a adoção do regime de metas de infl ação. 

A recuperação desse tipo de captação, a partir de 2003, deveu-se à neces-
sidade de o Banco buscar novas fontes para fi nanciar seus desembolsos 
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crescentes e também à janela de oportunidades que se abriu nesses últi-
mos anos com o bom momento da economia mundial e com a estabilidade 
macroeconômica brasileira, que viabilizaram a realização de ganhos de 
capital sem precedentes na bolsa de valores. Note-se que as captações em 
mercado apresentaram as maiores taxas de crescimento entre as fontes de 
recursos a partir de 2003.

A obtenção pelo Brasil do chamado grau de investimento e a perspectiva de 
maior estabilidade da taxa de câmbio deverão diminuir os custos fi nanceiros 
desse tipo de operação e poderão ampliar as captações do BNDES no merca-
do internacional nos próximos anos. Além disso, vislumbra-se a perspec tiva 
de crescente mobilização de fundos nos mercados de capitais, uma vez que o 
BNDES possui uma carteira de ações expressiva, que, a preços de mercado, 
sustentaria razoável parcela de sua programação de desembolsos.

Analisando as fontes de recursos em conjunto, observa-se a existência 
de dois picos no ingresso de recursos: no período 1997–1998 e em 2002. 
No primeiro (1997–1998), o aumento foi alavancado pelas captações em 
mercado, sobretudo pela monetização de ativos de renda variável, aprovei-
tando o volume de recursos internacionais que ingressaram na economia 
brasileira nesse período. Essas captações representaram uma mudança de 
patamar no ingresso de recursos, que pode ser constatado pela manutenção 
dos ingressos em um nível próximo dos R$ 40 bilhões nos anos seguintes, 
e viabilizaram um aumento signifi cativo nos desembolsos do BNDES, me-
diante a realimentação impulsionada pelos retornos e reaplicações. 

Já em 2002, a mudança no patamar dos ingressos, de R$ 40 bilhões para 
R$ 60 bilhões, teve um caráter temporário e foi possibilitada pelo repasse 
de recursos do Tesouro Nacional direcionados ao revigoramento do setor 
elétrico. Entretanto, a manutenção nesse novo patamar não se perpetuou, 
já que os recursos que retornaram desses fi nanciamentos foram devolvidos 
ao Tesouro Nacional. 

Como já vimos, a partir de 2004, os ingressos totais assumiram trajetória 
crescente, com o aumento relativo das captações em mercado, principal-
mente em operações de renda variável. Esse fato fi ca mais bem evidencia-
do no Gráfi co 2, que mostra a decomposição do total de recursos ingressa-
dos no período analisado.
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GRÁFICO 2

Participação das Fontes de Recursos do Total dos Ingressos 
entre 1995 e 2007

5. Conclusões

Ao agregarmos a análise feita para o período 1952–1994 à avaliação das 
fontes de recursos do BNDES no período 1995–2007, observa-se o aumen-
to da desvinculação entre origens e destinação dos recursos, respeitado o 
mandado constitucional de fi nanciar “programas de desenvolvimento eco-
nômico com critérios de remuneração que lhes preserve o valor”. De fato, 
a redução do peso relativo dos recursos vinculados, compensada pelo in-
gresso de recursos de maior fl exibilidade na aplicação, se fez acompanhar 
pela diversifi cação das atividades apoiadas pelo BNDES, refl etindo, mais 
recentemente, a progressiva estabilização da economia brasileira.

Um dos fatores que têm contribuído para a maior autonomia na alocação de 
recursos é o aumento relativo das captações em mercado, que permitiu ao 
Banco mudar o patamar de seus desembolsos. Essas captações apresenta-
ram as maiores taxas de crescimento entre as fontes de recursos do  BNDES 
a partir de 2003, alavancando desembolsos anuais cada vez maiores e com 
a expectativa de atingir o montante de R$ 80 bilhões em 2008.
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Embora o aumento da participação da captação em mercado nas fontes que 
fi nanciam o orçamento de investimento do Banco altere os custos de capta-
ção, a obtenção pelo Brasil da graduação de risco investment grade deverá 
impulsionar a mobilização de fundos tanto interna quanto externamente. 
Internamente, há a expectativa de que a convergência das taxas de juros de 
curto e longo prazos impulsione essas captações, infl uenciadas, por exem-
plo, pela possibilidade de emissão de debêntures com custos compatíveis 
com o fi nanciamento de longo prazo. Externamente, a persistirem as con-
dições de equilíbrio cambial e o afl uxo de capitais para a economia brasi-
leira a custos menores, será possível retomar as captações do BNDES no 
mercado internacional.

Por outro, as captações em mercado também repercutem na fl exibilidade 
da administração dos recursos, em um contexto de maior competição in-
terbancária.

Ressalte-se que, atualmente, o custo do funding do BNDES, dado basi-
camente pela TJLP, é fator determinante da competitividade do Banco no 
mercado de crédito. A mudança de cenário, em que se vislumbra a pers-
pectiva de aumento de prazos e queda gradual das taxas de juros, com con-
vergência para as taxas internacionais, e aumento do volume de recursos 
ofertados no mercado de capitais, poderá infl uenciar a competitividade do 
Banco na oferta de fundos para inversões de longo prazo. Assim, a amplia-
ção da demanda por recursos do BNDES, dada a disponibilidade cada vez 
menor de recursos institucionais, irá requerer a sustentação de níveis eleva-
dos dos retornos do Banco, fruto de sua atuação desde a década de 1950.

Diferentemente de outras etapas do desenvolvimento brasileiro, o regime 
de estabilidade macroeconômica introduz nova dinâmica que exige um es-
forço adicional do BNDES. Pensar o futuro pela ótica da captação de re-
cursos continuará crucial para a Instituição, mantendo-se o equilíbrio entre 
as estruturas passivas e ativas, que viabilizarão o perfi l de seus desembol-
sos na sustentação dos investimentos prioritários da economia nacional.

Adicionalmente, a concorrência com outras instituições fi nanceiras nacio-
nais e internacionais propiciará ao BNDES a diversifi cação de suas diretrizes 
de atuação, em consonância com os parâmetros estabelecidos pela política 
econômica e com adequação aos cenários em que sua competitividade será 
potencializada pelos prazos mais longos oferecidos nos fi nanciamentos. 
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RESUMO O transporte de 
carga no Brasil, especialmente por 
rodovias, tem mau desempenho 
quando comparado a parâmetros 
internacionais. Este texto apresenta 
um panorama do transporte 
rodoviário de carga no país, com 
o propósito de revelar algumas 
das fontes de inefi ciência e de 
investigar a possibilidade de melhoria 
através de fi nanciamento. A análise 
está focada nos operadores de 
transporte de carga – empresas e 
caminhoneiros. A conclusão é que 
um espaço importante para melhoria 
reside na frota dos transportadores 
autônomos. Argumenta-se que crédito 
é fundamental e que levá-lo a esse 
público permanece como desafi o para 
o BNDES.

ABSTRACT Freight transportation 
in Brazil, especially by truck, 
performs poorly as regards to 
international standards. This text 
presents an overview of road freight 
transportation in the country with the 
aim of shedding light on some of the 
sources of ineffi ciency and on possible 
room for improvement through 
fi nancing. The analysis focuses on 
freight operators – both fi rms and 
truck drivers – and concludes that a 
major room for improvement stands 
on the fl eet owned by self-employed 
truck drivers. It is argued that credit 
availability is crucial and that 
reaching this people remains as a 
challenge to BNDES loans. 
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1. Introdução

O transporte de carga é um serviço fundamental na cadeia de produção e 
distribuição de bens industriais e agrícolas. O Ministério dos Transportes 
estima que 58% desse transporte é realizado através de rodovias, o que faz 
do transporte rodoviário no país um fator determinante da efi ciência e da 
produtividade sistêmica da economia. Comparações internacionais reve-
lam que há espaço signifi cativo para melhoria da efi ciência da atividade 
no Brasil.

O propósito deste artigo é explorar, com base em um exame breve do per-
fi l do setor, a existência de espaços de atuação relevantes para um ban-
co de desenvolvimento e analisar em que medida esse espaço vem sendo 
ocupado pelo BNDES. As informações analisadas foram obtidas de fontes 
diversas, todas disponíveis ao público. A investigação tem como foco os 
transportadores – empresa e autônomos. Aspectos referentes à infra-estru-
tura, como as condições das rodovias, ainda que relevantes nas discussões 
sobre competitividade sistêmica, não foram considerados.

O artigo está dividido em nove seções. A seção seguinte a esta introdução 
descreve como está estruturado o setor e inclui um panorama da frota de 
veículos de carga. A descrição aborda os diferentes tipos de transportado-
res – empresas, autônomos, cooperativas e informais. As principais empre-
sas transportadoras são identifi cadas nessa seção. Na terceira seção, apre-
sentam-se os resultados fi nanceiros da atividade e das maiores empresas, 
para os anos de 2005 e 2006, respectivamente. Nas duas seções seguintes 
descrevem-se os impostos incidentes sobre a atividade e a participação do 
transporte rodoviário no conjunto do transporte de carga. A sexta seção 
compara, sob critérios selecionados, o desempenho da atividade no Brasil 
com o parâmetro internacional. A sétima seção examina o fi nanciamento à 
atividade e a oitava trata de desempenho recente e perspectivas do trans-
porte rodoviário de carga. A última seção apresenta a síntese e as conclu-
sões do trabalho.

2. Caracterização do Setor

2.1 Empresas

As informações mais abrangentes sobre a estrutura do transporte são as re-
gistradas pela Pesquisa Anual de Serviços (PAS), do IBGE, segundo a qual 
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eram 63 mil as empresas de transporte rodoviário de carga em 2005, últi-
mo ano disponível da pesquisa.1 Dessas, 4,7 mil, correspondentes a 7,5% 
do total, empregavam vinte ou mais pessoas. De acordo com o Cadastro 
Central de Empresas do IBGE (Cempre) para o ano de 2005, é de 92% 
a participação de microempresas – empresas com até nove empregados, 
segundo um dos critérios de classifi cação adotados pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) –, enquanto as empresas 
de pequeno porte (10 a 49 empregados) respondem por outros 7%.2 

A oferta de um serviço pouco diferenciado por um grande número de em-
presas de micro e pequeno portes resulta em um mercado desconcentra-
do, em que as 12 maiores empresas do setor detêm 25% de participação.3 
Em conjunto, as empresas de transporte rodoviário de carga empregavam 
513,6 mil pessoas, em 31 de dezembro de 2005; aquelas com mais de vinte 
pessoas ocupadas empregavam 61% desse total. Esses dados estão suma-
riados na Tabela 1 e no Gráfi co 1.

TABELA 1

Perfi l do Transporte Rodoviário de Carga – 2005

Número de Empresas 62.789

     Empresas com 20 ou mais Empregados 4.679

Pessoal Ocupado em 31.12 513.614

     Empresas com 20 ou mais Empregados 311.727

Razão de Concentração de Ordem 12 25,0%

Fonte: IBGE.

1 A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) dispõe de um cadastro geral de transpor-
tadores – o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC), que é atuali-
zado em tempo real. Segundo esse registro, no início de 2008, havia no país 143 mil empresas de 
transporte rodoviário de carga. Além de se referirem a anos diferentes, os números do RNTRC e da 
PAS não são estritamente comparáveis. Por exemplo, a PAS considera apenas as empresas ativas, 
enquanto o RNTRC não faz esse tipo de controle e pode incluir empresas que já não operam ou 
que operam com um CNPJ diferente. Adicionalmente, o perfi l das empresas não está disponível no 
RNTRC, cujo foco é a frota de veículos.

2 Os dados referem-se à distribuição, por pessoal ocupado, das empresas e outras organizações de 
transporte terrestre, que inclui, além do transporte rodoviário de carga, o transporte de passagei-
ros e os transportes ferroviário, metroviário e dutoviário. As empresas de transporte rodoviário de 
carga predominam amplamente sobre as demais.

3 O cálculo é do IBGE (PAS, 2005) e refere-se à razão de concentração de ordem 12 (R12) do 
segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios: R12≤25% indica mer-
cado desconcentrado; 25%<R12≤50%, pouco concentrado; 50%<R12≤75%, concentrado; e 
R12>75%, muito concentrado.
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GRÁFICO 1

Transporte Rodoviário de Carga
(Distribuição das Empresas por Faixa de Pessoal Ocupado)

Fonte: Cempre 2005.

O principal serviço prestado pelas transportadoras com vinte ou mais em-
pregados é o transporte de carga seca (produtos manufaturados, ensacados 
ou embalados), que respondeu por 48,3% da receita operacional líquida 
do transporte rodoviário de cargas em 2005 (Tabela 2). O transporte de 
cargas sólidas a granel (cereais, areia, brita, minérios, cimento etc.) foi o 
segundo em participação na receita, no mesmo ano (18,4%). Em seguida, 
com participações semelhantes, aparecem o transporte de carga unitizada 
ou não-solta (5,7%), de explosivos, fertilizantes e outros produtos sólidos 
perigosos (5,5%), de veículos (5,5%) e de combustíveis e GLP (5,1%).

A empresa de maior faturamento no transporte rodoviário de carga em 2006 
foi a Expresso Mercúrio S.A. [Transporte Moderno (2007)]. Com sede no 
Rio Grande do Sul, onde foi fundada em 1946, a empresa faturou R$ 530,4 
milhões em 2006 e, desde 1999, mantém-se entre os dois primeiros lugares 
das mais de cem empresas analisadas anualmente.4 Seguem-se, em ordem 
decrescente de faturamento, Tegma Logística, Cometa, Sada e Cooperativa 
de Transportes de Carga de Santa Catarina. As trinta maiores empresas, em 
faturamento, são apresentadas na Tabela 3.

2.2 Autônomos

O serviço de transporte rodoviário de carga é prestado também por um 
grande número de transportadores autônomos. Esses profi ssionais, conhe-

4 Em janeiro de 2007, a empresa foi adquirida pela TNT Express.
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TABELA 2

Participação dos Produtos/Serviços na Receita do Transporte 
Rodoviário de Carga – 2005
(Empresas com 20 ou mais Pessoas Ocupadas)

PRINCIPAIS PRODUTOS % da ROL1

Carga Geral Solta/Não-Unitizada2 48,3
Cargas Sólidas a Granel3 18,4
Carga Unitizada4 5,7
Outros Produtos Perigosos5 5,5
Veículos 5,5
Combustíveis e GLP 5,1
Cargas Frigoritizadas ou Climatizadas 3,6
Cargas Acondicionadas em Contêineres 2,7
Cargas Especiais e de Grande Porte6 2,2
Cargas Líquidas Não-Perigosas7 2,1
Transporte de Mudanças 0,7
Outros Produtos8 0,2
Fonte: IBGE.
(1) Receita Operacional Líquida.
(2) Ensacados, envasados, embalados ou produtos manufaturados, inclusive siderúrgicos. 
(3) Cereais,areia, brita, minérios, cimento etc.
(4) Palete, bigbag, bigbox etc.
(5) Fertilizantes, explosivos, asfalto, produtos radioativos etc. 
(6) Grandes compressores, máquinas agrícolas ou de terraplanagem, grandes transformadores, turbinas, 

guindastes, vigas etc.
(7) Água, leite, sucos etc. 
(8) Malotes, cargas postais e pequenos volumes transportados em empresas de ônibus e cargas vivas.

TABELA 3

Maiores Empresas do Transporte Rodoviário de Carga
Receita Operacional Líquida (R$ Mil)

Nº EMPRESA UF ROL

 1 Mercúrio RS 530.435 
 2 Tegma SP 419.172 
 3 Cometa PE 418.910 
 4 Sada SP 406.625 
 5 Cooperativa de SC SC 297.536 
 6 Binotto SC 292.842 
 7 Ramos MG 267.419 
 8 Tomé SP 247.413 
 9 Atlas SP 244.515 
10 Vix ES 222.560 
11 Ouro Verde PR 204.766 
12 Araçatuba SP 200.330 
13 Della Volpe SP 191.206 
14 Ryder SP 176.977 
15 Jolivan ES 175.916 
16 Itapemirim SP 170.831 
17 Schio SP 159.357 
18 Tora MG 140.967 
19 Jamef MG 134.638 
20 Nepomuceno MG 129.518 
21 Locar SP 129.313 
22 Americana SP 129.049 
23 Tegon Valenti RS 114.243 
24 Expresso Jundiaí SP 105.321 
25 Fassina SP  94.719 
26 Líder RJ  93.242 
27 Rápido 900 SP  92.069 
28 Contatto SP  86.688 
29 Dacunha SP  79.224 
30 Itamarati SP  70.742 

Fonte: Maiores & Melhores 2007, OTM Editora.
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cidos como caminhoneiros ou carreteiros, eram 763 mil em 2 de janeiro 
de 2008, segundo o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de 
Carga (RNTRC), mantido pela ANTT.

A participação dos autônomos na oferta total do serviço de transporte de carga 
é difícil de estimar; muitos autônomos são contratados pelas empresas trans-
portadoras na condição de “agregados”. Uma indicação da relevância do seg-
mento pode ser dada pela representatividade de sua frota: como se detalhará 
adiante, 57% dos veículos de carga registrados são operados por autônomos. 

Admitindo-se que o tipo de carroceria forneça uma boa indicação da natureza 
do serviço de transporte prestado, os autônomos transportam, sobretudo, carga 
seca, não-específi ca. O transporte de cargas complexas, como cargas líquidas, 
perecíveis ou a granel não-acondicionadas, é pouco comum, a julgar pela bai-
xa participação na frota de carrocerias específi cas para esses fi ns (Tabela 4).

TABELA 4

Transportador Autônomo – Tipo de Carroceria
NÚMERO PARTICIPAÇÃO %

Carga Seca/Carroceria Aberta 481.087 62,6
Baú Simples/Carroceria Fechada 110.957 14,4
Granel Sólido/Graneleiro 51.171 6,7
Tanque 13.014 1,7
Baú Frigorífi co/Câmara Frigorífi ca 5.929 0,8
Porta Contêiner/Plataforma 5.802 0,8
Basculante 4.334 0,6
Sider 1.035 0,1
Silo 941 0,1
Cegonha/Transporte de Veículos 446 0,1
Transporte de Animais 44 0,0
Outro Tipo não Relacionado 93.625 12,2
Total 768.385 100,0
Fonte: ANTT-RNTRC. Dados de 2.1.2008.

2.3 Cooperativas

Alguns caminhoneiros se organizam em cooperativas para a prestação do 
serviço de frete. Em uma cooperativa típica, um grupo de caminhoneiros, 
proprietários de seus veículos, oferece o serviço de forma coletiva: os ca-
minhoneiros se alternam no transporte e a renda auferida é dividida entre os 
cooperados. É a cooperativa que assina o contrato de prestação de serviço 
e cumpre as formalidades legais.

Segundo as estatísticas da Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), em 31 de dezembro de 2006, havia no país 896 cooperativas de 
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transporte, com 74.976 associados, aí incluídas, também, as cooperativas 
de transporte de passageiros. Nos registros da ANTT, constavam, em janei-
ro de 2008, 680 cooperativas de transporte de carga. 

Para o profi ssional autônomo, pertencer a uma cooperativa tem a vantagem 
de reduzir os riscos e os custos da atividade e aumentar o valor agregado 
do serviço. A cooperativa, constituída como pessoa jurídica, tem condições 
melhores do que o caminhoneiro individual para negociar a contratação do 
serviço de frete, adquirir seguro para seus associados, realizar convênios 
com ofi cinas mecânicas, realizar treinamentos etc.

2.4 Informalidade

Além das empresas e dos profi ssionais autônomos registrados, muitos trans-
portadores rodoviários de carga operam informalmente. A última pesquisa 
sobre economia informal urbana do IBGE sugeria que a participação das em-
presas informais na atividade de transporte superava 80% [IBGE (2003)].5 

Com base nesses dados, Souza, Feijó e Silva (2006) desenvolveram uma 
classifi cação dos níveis de informalidade urbana, segundo a qual o trans-
porte rodoviário de cargas é classifi cado como de alta informalidade, por 
apresentar como características: baixo nível de renda; trabalho por conta 
própria; local precário de atuação da empresa; mercado consumidor for-
mado por pessoas variadas (em vez de instituições e clientes fi xos); falta 
de registro contábil e falta de constituição jurídica.6 Vale notar que esses 
resultados tendem a superestimar a participação atual dos informais porque 
foram obtidos antes da instituição do RNTRC, em 2004, que tornou obri-
gatório o registro para o transporte de carga para terceiros.7 

2.5 Características da Frota

Segundo os registros da ANTT, em 2 de janeiro de 2008, a frota do trans-
porte rodoviário de carga era composta por 1.666.710 veículos, dos quais 
57,0% eram operados por autônomos, 42,5% por empresas e 0,5% por 
cooperativas de transportadores (Gráfi co 2). Mais de metade da frota era 

5 Os dados da pesquisa agregam as atividades de transporte, armazenagem e comunicações, restrin-
gem-se a empresas não-agrícolas com até cinco empregados e defi nem a empresa como informal 
com base em características da unidade produtiva e não de sua condição legal [IBGE (2003)].

6 As outras classifi cações possíveis são de média e baixa informalidade.
7 Resolução ANTT 437, de 17.2.2004.
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formada por caminhões simples (57%) com carroceria aberta (52%), pró-
prios para o transporte de carga seca não-específi ca. A idade média do veí-
culo era de 16,8 anos, mas havia diferenças pronunciadas entre a frota dos 
autônomos, das empresas e das cooperativas. Na Tabela 5, comparam-se as 
principais estatísticas dos três grupos de transportadores.

GRÁFICO 2

Número de Veículos por Tipo de Transportador 

TABELA 5

Perfi l da Frota Nacional de Veículos de Carga por Transportador
AUTÔNOMOS EMPRESAS COOPERATIVAS TOTAL

Nº de Veículos 950.481 708.103 8.126 1.666.710

Nº de Veículos por Transportador 1,2 4,9 12 1,8

Distribuição da Frota por Tipo (%)

Caminhão Simples 68,3 42,2 38,5 57

Caminhão-Trator 11,0 21,0 24,9 15

Semi-Reboque 8,6 28,6 30,8 17

Reboque 1,7 3,8 2,3 3

Caminhonete e Furgão 6,9 3,3 1,5 5

Apoio Operacional 3,6 1,2 2,1 3

Idade Média dos Veículos (Anos) 21,5 10,7 12,9 16,8

Fonte: ANTT-Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas (2.1.2008).

A frota das empresas é mais diversifi cada e consideravelmente mais jo-
vem. O tipo de veículo preponderante continua sendo o caminhão simples 
(42%), mas os semi-reboques (29%) e os caminhões-tratores (21%) tam-
bém são freqüentes. O tipo de carroceria se distribui entre aberta (37%), 
fechada (24%), tanque (9%) e outros. Quase metade das empresas (47%) 
opera com um veículo e outras 37% têm de dois a cinco caminhões. A ida-
de média da frota é de 10,7 anos.

Fonte: ANTT-RNTRC. Dados de 21.1.2008.Fonte: ANTT-RNTRC. Dados de 21.1.2008.
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A frota dos autônomos, muito mais concentrada do que a das empresas, é 
composta, majoritariamente, por caminhões simples (68%) com carroceria 
aberta (63%). O transportador autônomo dispõe, em geral, de um caminhão 
(82% dos autônomos registrados) e a idade média da frota é de 21,5 anos. 

Embora operem com menos de metade dos veículos, as empresas detêm a 
frota mais moderna e com maior capacidade de carga, em tipo e volume, 
e estima-se que, atualmente, já transportem maior quantidade de carga do 
que os autônomos [Goldenstein, Alves e Azevedo (2006)].

A situação das cooperativas é intermediária, mais próxima das empresas 
que dos autônomos. As cooperativas levam vantagem sobre o caminhonei-
ro individual para fi nanciar a aquisição de veículos. Além do menor risco 
de crédito, pulverizado entre os associados, há linhas específi cas para esse 
tipo de sociedade, como o Cooperfat, com recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT). Também é mais fácil para as cooperativas preencher 
os requisitos legais para o fi nanciamento. 

Como resultado, as cooperativas dispõem de uma frota mais nova e mais 
diversifi cada que a dos caminhoneiros autônomos. As cooperativas têm 
pouco mais de oito mil caminhões. Os caminhões simples são maioria, tal 
como entre os caminhoneiros, mas a participação de caminhões-tratores e 
semi-reboques também é elevada. De fato, a frota das cooperativas se dis-
tribui entre esses três tipos de veículos de forma muito mais homogênea, o 
que lhes possibilita oferecer um transporte de carga mais diversifi cado. 

A idade média dos veículos das cooperativas é de 13 anos: apenas dois 
anos superior à da frota das empresas e oito anos inferior à idade média 
dos veículos dos caminhoneiros. Essa é uma das diferenças mais fl agrantes 
entre os dois grupos de transportadores. A participação de veículos arren-
dados, signifi cativamente maior nas cooperativas, tende a contribuir para 
esse resultado. Além disso, há cooperativas que implementam, elas pró-
prias, programas de renovação de frota, como é o caso da Cooperativa dos 
Transportadores Autônomos de Cargas de São Carlos (Coopertransc).

3. Resultados Financeiros

A receita operacional bruta do transporte rodoviário de cargas foi de R$ 
46,2 bilhões em 2005 e o valor adicionado bruto à produção de serviços da 
economia no período totalizou R$ 16,3 bilhões (Tabela 6). Esses números, 
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extraídos da PAS 2005, referem-se apenas às empresas formalmente cons-
tituídas e, portanto, subestimam a importância relativa da atividade.

O consumo intermediário (insumos) do transporte rodoviário de cargas 
concentra-se em serviços prestados por terceiros e em combustíveis e lu-
brifi cantes, que responderam, respectivamente, por 35% e 31% do con-
sumo intermediário total da atividade em 2005. Em valores, o consumo 
intermediário de serviços prestados por terceiros foi de R$ 9,1 bilhões e o 
de combustíveis e lubrifi cantes, R$ 8,1 bilhões. 

TABELA 6

Resultados das Atividades de Transporte Rodoviário 
de Carga – 2005
(Em R$ Mil)

0 – Receita Operacional Bruta 46.229.255
1 – Receita Operacional Líquida 42.238.689
2 – Custo das Mercadorias Revendidas 213.237
3 – Subvenções e Outras Receitas Operacionais 405.863
4 – Valor Bruto da Produção (1-2+3) 42.431.315
5 – Consumo Intermediário 26.125.676
6 – Valor Adicionado Bruto a Preços Básicos (4-5)  16.305.639
Fonte: IBGE.

As principais despesas operacionais da atividade, apresentadas na Tabela 7, 
são fretes e carretos e serviços prestados por profi ssionais autônomos, que, 
juntos, representam quase metade das despesas operacionais. Esse padrão 
refl ete o fato de que parte importante do serviço de transporte prestado pelas 
empresas é feita, de fato, por terceiros. Em seguida, em ordem decrescen-
te de importância, vêm as despesas com manutenção e reparação de bens 
(9,1%), serviços técnico-profi ssionais (6,7%) e aluguel de imóveis (5,1%). 

As despesas relativas a juros de empréstimos e fi nanciamentos (despesas 
fi nanceiras) das empresas de transporte rodoviário de carga somaram R$ 
932 milhões em 2005 (Tabela 8). Em relação ao faturamento, o montante 
representa 2,0% e é inferior aos 4,1% da atividade de transportes em geral, 
segundo os dados da PAS 2005. 

Os gastos com salários, encargos e benefícios aos empregados das empre-
sas de transporte rodoviário de carga somaram R$ 7,5 bilhões em 2005. 
Em relação ao valor bruto da produção, os gastos com pessoal da atividade 
representaram 18%, participação maior do que nos transportes aquaviário 
e aeroviário (12%), mas consideravelmente menor do que no transporte 
ferroviário (28%).
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TABELA 7

Despesas Operacionais das Atividades de Transporte Rodoviário de 
Carga – 2005

R$ Mil %

Fretes e Carretos, Afretamento de Embarcações e Aluguel de 
Espaços em Embarcações 4.984.265  34,9

Serviços Prestados por Profi ssionais Liberais ou Autônomos 1.330.121   9,3

Manutenção e Reparação de Bens 1.296.905   9,1

Serviços Técnico-Profi ssionais 952.176   6,7

Aluguel de Imóveis 730.493   5,1

Pedágio 616.670   4,3

Prêmios de Seguros (Imóveis, Veículos, Mercadorias em 
Estoque etc.) 549.039   3,8

Impostos e Taxas (IPTU, IPVA,CPMF, Alvarás etc.) 427.405   3,0

Serviços de Comunicação (Correio, Fax, Telefone e Internet) 412.900   2,9

Comissões Pagas a Terceiros 304.195   2,1

Viagens e Representações (Inclusive Diárias e Estadias) 266.979   1,9

Vigilância, Segurança e Transporte de Valores 196.399   1,4

Energia Elétrica, Gás, Água e Esgoto 182.870   1,3

Armazenagem, Carga e Descarga e Utilização de Terminais 179.924   1,3

Outros Serviços Prestados por Empresas 171.517   1,2

Mão-de-Obra Contratada Temporariamente em Empresas 136.853   1,0

Material de Expediente e de Escritório 131.573   0,9

Publicidade e Propaganda 42.186   0,3

Direitos Autorais, Franquias e Royalties 383   0,0

Outras Despesas Operacionais 1.355.112   9,5

Total 14.267.965 100,0

Fonte: IBGE.

TABELA 8

Despesas Financeiras das Atividades de Transporte Rodoviário de 
Carga – 2005

R$ Mil %

Despesas Financeiras 932.303 64,9

Arrendamento Mercantil (Leasing)1 394.613 27,5

Variações Monetárias Passivas 81.338 5,7

Resultado Negativo em Participações Societárias 27.433 1,9

Comissões a Administradoras de Cartão de Crédito 897 0,1

Total 1.436.584 100,0

Fonte: IBGE.
(1) Máquinas, equipamentos e veículos.
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Os salários e outras remunerações pagos diretamente totalizaram R$ 4,4 
bilhões; as contribuições para a previdência, o recolhimento do FGTS e as 
indenizações por dispensa (inclusive incentivadas) somaram R$ 1,5 bilhão 
(Tabela 9). O gasto médio por empregado, considerando o pessoal ocupado 
em 31 de dezembro daquele ano, foi de R$ 14,5 mil.

TABELA 9

Gastos com Pessoal das Atividades de Transporte Rodoviário de 
Carga – 2005

R$ Mil %

Salários e Outras Remunerações 4.441.638 59,6

Participação, Remuneração e Retiradas de Diretores e Sócios 901.013 12,1

Contribuições para a Previdência Social 919.244 12,3

Benefícios Concedidos aos Empregados 646.425 8,7

FGTS 395.742 5,3

Indenizações por Dispensa 135.315 1,8

Contribuições para a Previdência Privada 14.384 0,2

Total 7.453.761 100,0

Fonte: IBGE.

Em 2006, as cem maiores empresas do transporte rodoviário de carga fatu-
raram juntas R$ 8,4 bilhões, dos quais R$ 6,0 bilhões, ou 72%, provieram 
das vendas das trinta maiores. Metade das empresas tinha endividamento 
geral situado entre 50% e 75% do ativo total; em quatro empresas, o en-
dividamento geral era superior a 75%. Isso signifi ca que, nesse grupo, a 
maioria das empresas fi nancia a maior parte de seus ativos com capital de 
terceiros [Transporte Moderno (2007)].8 

A participação do capital de terceiros na estrutura de capital não perde 
relevância com a queda do faturamento. O gráfi co de dispersão do valor 
da receita e do endividamento das empresas analisadas pela revista Trans-
porte Moderno (Gráfi co 3) não evidencia a existência de correlação entre 
as variáveis (o coefi ciente de correlação é de 2%). Por outro lado, o valor 
médio do endividamento geral, ponderado pela receita, é de 58%. Esses 
resultados sugerem que o fi nanciamento desempenha um papel relevante 
para a atividade, independentemente do tamanho da empresa.

8 O endividamento geral é medido como a razão, expressa em porcentagem, entre a soma do passivo 
circulante e do exigível a longo prazo e o ativo total.
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GRÁFICO 3

Faturamento e Endividamento das Maiores Empresas*

Fonte: Maiores & Melhores 2007, OTM Editora.
* Exclusive as empresas com endividamento superior a 100%.

A situação fi nanceira dos transportadores autônomos é bem diversa. Para a 
maioria, a atividade é pouco lucrativa e o acesso ao crédito, difícil. Segundo 
pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) e da Sensus-
Data World, a mediana da renda pessoal bruta do transportador rodoviário 
de carga autônomo era de R$ 3.000 em 1999; descontadas as despesas com 
manutenção do veículo e pedágio, a renda pessoal líquida do caminhoneiro 
era de R$ 1.200 [CNT/Sensus (1999)]. Descapitalizados, esses profi ssio-
nais não têm como fi nanciar a atividade com recursos próprios. Por outro 
lado, os fi nanciamentos disponíveis no mercado não são comportados pela 
renda. A pesquisa constatou que os caminhoneiros que estavam adquirindo 
veículo fi nanciado comprometiam, com a prestação, 73% da renda pessoal, 
o que explica por que o número de caminhoneiros com fi nanciamento na 
ocasião mal atingia um quarto do total.

4. Impostos sobre a Atividade e Carga
Tributária

As despesas das empresas de transporte rodoviário de carga com o pagamento 
de impostos e taxas correspondem a 2,8% do total das despesas operacionais. 



48 O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA E O PAPEL DO BNDES

Os dados da PAS 2005 referem-se a despesas com pagamento direto de impos-
tos e taxas, tais como IPTU, IPVA, CPMF e alvarás. Não são consideradas as 
despesas com impostos incidentes sobre faturamento (ISS, ICMS, PIS, Cofi ns) 
ou sobre lucro (IR, CSLL), nem com impostos indiretos, como os embutidos 
nos combustíveis e nos veículos comprados ou arrendados pelas empresas.

Como proporção do valor adicionado, conceito mais próximo ao de carga 
tributária, as despesas diretas com esses impostos são de 2,6%. Embora pe-
quena, a proporção é maior do que nos outros tipos de transporte (1,6% no 
ferroviário, 2,2% no aquaviário e 2,3% no aéreo) e ligeiramente crescente 
no tempo (2,3% em 2002).

Os impostos que afetam mais especifi camente a atividade são o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), ambos da competência dos 
estados e do Distrito Federal. O IPVA é cobrado anualmente e sua alíquota 
varia de acordo com o estado da federação e com o tipo de veículo. A alí-
quota mais comum para caminhões varia entre 1,0% e 1,5%. 

O ICMS incide sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores. 
O fato gerador é o início da prestação do serviço. Cada estado tem liberda-
de para adotar regras próprias relativas à cobrança do imposto, respeitados 
os requisitos mínimos fi xados pela Constituição Federal e pelo Código Tri-
butário Nacional.

O principal problema dos transportes com relação aos impostos parece di-
zer respeito menos à carga e mais às inefi ciências do sistema tributário. 
As diferenças de alíquotas de ICMS entre os estados e sua sistemática de 
compensação, por exemplo, geram incentivos para a realização de trans-
portes desnecessários, conduzidos com o único fi m de reduzir as despesas 
com impostos [CNT/Coppead (2002)]. Além disso, como a maioria dos 
transportadores – empresas e autônomos – opera em âmbito nacional, a 
diferença de legislação é um complicador.

5. Participação no Transporte de Cargas

Segundo o Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT), coordenado 
conjuntamente pelo Ministério dos Transportes e pelo Ministério da Defe-
sa, o transporte rodoviário de carga responde, atualmente, por 58% do total 
(Gráfi co 4).
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GRÁFICO 4

Distribuição do Transporte de Carga 

A concentração no modal rodoviário é uma das características principais 
do transporte de carga no Brasil e é, em geral, atribuída à opção do governo 
pelo investimento prioritário em rodovias nas décadas de 1950 a 1970, pe-
ríodo de implantação da indústria automobilística no país e da mudança da 
capital para a Região Centro-Oeste [Goldenstein, Alves e Azevedo (2006), 
Schroeder e Castro (1996)]. Consolidada, essa matriz pouco se alterou nas 
décadas seguintes.

O governo estima que, como resultado dos investimentos e iniciativas pro-
postos no PNLT, a participação do modal rodoviário se reduzirá para 33% 
em 2025, enquanto as participações dos modais ferroviário e aquaviário 
aumentarão para 32% e 29%, respectivamente. 

Mesmo que o PNLT seja plenamente concretizado, o modal rodoviário de-
verá permanecer como predominante na matriz de transporte de carga no 
país. Além disso, o horizonte previsto de mudança é de, pelo menos, duas 
décadas. Assim, é provável que os padrões de efi ciência e produtividade 
do transporte de carga do Brasil continuem a ser determinados, por muitos 
anos ainda, pelo desempenho do transporte rodoviário. 

6. Desempenho Comparado

Os dados relativos ao transporte rodoviário de carga no Brasil são escassos 
e imprecisos, razão pela qual as comparações internacionais devem ser 
feitas com cautela. As comparações apresentadas a seguir utilizam estima-

Fonte: PNLT (2007).Fonte: PNLT (2007).
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tivas do Centro de Estudos em Logística da Coppead-UFRJ. O benchmark 
usual é o serviço equivalente nos Estados Unidos (EUA), país cuja exten-
são territorial se assemelha à do Brasil e cuja efi ciência nos transportes é 
um parâmetro mundial. Os dados comparados, apresentados na Tabela 10, 
se referem, em geral, à situação do início da década; assume-se que a posi-
ção relativa do Brasil não se alterou de forma signifi cativa desde então.

TABELA 10

Desempenho do Transporte Rodoviário de Carga – Brasil e EUA
(Indicadores Selecionados)

INDICADOR BRASIL EUA

Produtividade1 0,6 1,8
 (106 TKU/Empregado)
Mortes nas Estradas2 281 25
 (Por Grupo de 100 Mil Caminhoneiros)
Emissão de CO3 1,50 0,56
 (g/TKU)

Fonte: CNT/Coppead (2002).
1 2001.
2 2004 [Lima (2006)].
3 1998, para todo o transporte de carga.

A produtividade do trabalho do transporte rodoviário de carga, medida em to-
neladas por quilômetros úteis (TKU) por empregado, é igual a um terço da sua 
correspondente nos Estados Unidos.9 Embora a diferença de produtividade, 
nessa base de comparação, se observe também nos modais aquaviário e ferro-
viário, ela é mais pronunciada no modal rodoviário [CNT/Coppead (2002)]. 

Esse resultado ocorre a despeito de uma especifi cidade favorável da ativi-
dade no Brasil – o uso de caminhões bitrens. O bitrem é um implemento 
rodoviário desenvolvido no Brasil, em que, com apenas um caminhão-
trator, são puxados dois semi-reboques. Esse equipamento permitiu um 
aumento signifi cativo da capacidade de carga por veículo (de 38 a 39 tone-
ladas, contra média de 26 a 27 toneladas do caminhão normal) e, portanto, 
da produtividade por trabalhador no transporte .

Em relação aos acidentes, enquanto no Brasil ocorrem, em média, 281 mortes 
por ano por grupo de cem mil caminhoneiros, nos Estados Unidos ocorrem 
25 [Lima (2006)]. Quanto à emissão de poluentes, estima-se que o setor de 
transporte de carga no Brasil emita 167% mais óxido de nitrogênio e 268% 

9 A produção em TKU é obtida multiplicando-se a tonelagem transportada pela distância percorrida.
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mais monóxido de carbono (os dois principais poluentes relacionados à com-
bustão) do que seu congênere nos Estados Unidos [CNT/Coppead (2002)].

O mau desempenho relativo do transporte rodoviário tem várias explicações. 
A idade média elevada da frota é uma delas. O veículo de transporte utilizado 
no Brasil é consideravelmente mais antigo do que o utilizado nos Estados 
Unidos, onde os caminhões têm, em média, sete anos [BTS (2008)].

Os avanços tecnológicos, propulsores da produtividade, já estão incorpo-
rados nos veículos novos, mas não podem ser facilmente transferidos para 
veículos com mais de 15 anos. Ou seja, uma frota antiga é também tecno-
logicamente defasada.

Além disso, quanto mais antigo for o veículo de carga, maior a probabi-
lidade de acidente por defeito mecânico: o percentual de acidentes sobe 
de 5%, nos caminhões com até dois anos de uso, para 13%, naqueles com 
mais de 15 anos [Coppead/Pamcary (2006)].

A comparação entre os preços do transporte rodoviário, por outro lado, revela 
um resultado intrigante: o frete médio para transportar uma tonelada por uma 
distância de mil quilômetros é muito menor no Brasil do que nos Estados Uni-
dos. Segundo dados compilados por Lima (2006a) para o ano de 2004, o frete 
era de US$ 73 no Brasil e US$ 274 nos EUA. Ao dólar médio de 2007, con-
siderando a valorização do real, o frete no Brasil seria 50% maior em dólares, 
ainda assim, consideravelmente mais baixo do que o praticado nos EUA.

O frete mais baixo sem contrapartida na diferença de produtividade sugere 
a fi xação de preços abaixo dos custos de produção. De fato, estima-se que 
essa seja a prática corrente no transporte de cargas fechadas, de grande 
volume e baixo valor agregado [Lima (2006b)]. 

7. Financiamento ao Transporte Rodoviário de 
Carga

Financiar o transporte rodoviário de carga é fi nanciar, sobretudo, a com-
pra do caminhão. Os parágrafos seguintes descrevem as alternativas dis-
poníveis para isso, com destaque para o FINAME. Contudo, nem todos 
os caminhões fi nanciados servem ao transporte de carga a frete, que é o 
objeto de avaliação deste artigo. Além disso, o fi nanciamento à atividade 
de transporte rodoviário de carga não se esgota, ainda que se concentre, na 
compra do caminhão. 
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Segundo dados da Associação Nacional das Empresas Financeiras das 
Montadoras (Anef), em 2007, apenas 8% dos veículos comerciais (cami-
nhões e ônibus) vendidos no país foram pagos à vista; mais da metade 
(51%) foi fi nanciada no âmbito do FINAME. As outras formas de aquisi-
ção foram o leasing, o fi nanciamento bancário e o consórcio.

O FINAME é o produto do BNDES que fi nancia, por intermédio da rede 
bancária, a aquisição de máquinas e equipamentos isolados, aí incluídos 
caminhões. A taxa de juros aplicável para micro, pequenas e médias em-
presas e para o transportador autônomo é igual à soma da taxa de juros de 
longo prazo (TJLP),10 da remuneração básica do BNDES (1% ao ano) e da 
remuneração (spread) do banco intermediário da operação. 

Os recursos liberados pelo FINAME para compra de caminhões (desem-
bolsos)11 somaram R$ 8 bilhões em 2007 e registraram um crescimento 
de 81% em relação ao ano anterior. Nos últimos cinco anos, o total de 
recursos liberados para essa fi nalidade foi de R$ 23,1 bilhões. Desse 
total,  R$ 420 milhões foram destinados a pessoas físicas e R$ 16,6 bilhões 
às micro, pequenas e médias empresas do setor. A evolução dos valores 
fi nanciados é apresentada no Gráfi co 5.

No âmbito do FINAME, vários programas foram desenvolvidos, nos últi-
mos anos, para fi nanciar a compra de caminhões em condições especiais. 
O programa em vigor é o Programa de Financiamento a Caminhoneiros 
(Procaminhoneiro), lançado em 2006.12 O programa fi nancia pessoas físi-
cas e microempresas que queiram adquirir caminhões, produzidos no Bra-
sil, novos ou usados, ao custo fi xo de até 13,5% ao ano ou variável, igual 
à TJLP mais um spread de até 7% ao ano. Até dezembro de 2007, foram 
realizadas 2.709 operações e liberados R$ 344,9 milhões no âmbito do 
Procaminhoneiro.

O Procaminhoneiro foi concebido originalmente para atender apenas ao 
transportador autônomo de carga e aos empresários individuais do seg-
mento de transporte de carga, mas passou a admitir também microempre-

10 A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), instituída pela Medida Provisória 684, de 31.10.1994, é 
o custo básico dos fi nanciamentos concedidos pelo BNDES. A TJLP tem período de vigência de um 
trimestre-calendário e é fi xada pelo Conselho Monetário Nacional, tendo como parâmetros a meta 
de infl ação (calculada, pro rata, para os 12 meses seguintes ao primeiro mês de vigência da taxa) 
e o prêmio de risco.

11 O termo caminhão, aqui, é usado em sentido amplo e inclui, além dos caminhões, propriamente di-
tos, caminhões-tratores, cavalos-mecânicos, reboques, semi-reboques, chassis e carrocerias para 
caminhões.

12 O programa foi criado pela Resolução do BNDES 1.277/06, de 21.3.2006. Atualmente, tem orça-
mento de R$ 1 bilhão e vigência até 31.12.2009.
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sas. Estas responderam por 59% dos desembolsos do programa até dezem-
bro, contra 41% destinados aos caminhoneiros.

Os fi nanciamentos do FINAME não representam o total dos recursos repassa-
dos pelo BNDES para a compra de caminhões, pois estes também podem ser 
adquiridos vinculados a projetos de investimento, por meio de outras linhas 
de crédito, tais como BNDES Automático e Financiamento a Empreendimen-
tos. Mesmo subestimados, contudo, os valores liberados pelo  FINAME são 
muito expressivos e, juntamente com as estatísticas compiladas pela Anef, 
revelam o papel relevante do Banco na aquisição de caminhões.

Por outro lado, a despeito do tratamento diferenciado ao transportador au-
tônomo de carga – que, além do produtor rural, é o único tipo de pessoa 
física com acesso aos fi nanciamentos usuais do BNDES13 –, o atendimento 
a esse público específi co ainda enfrenta obstáculos. Por exemplo, os cami-
nhoneiros têm difi culdade de comprovar renda, o que pode constituir uma 
barreira intransponível na rede bancária. O número de transportadores au-
tônomos atendidos pelo Procaminhoneiro é estimado em cerca de 1,3 mil, 
para um universo potencial de quase 770 mil registrados na ANTT.

13 Atualmente, o BNDES fi nancia também a pessoa física que exerça atividade de transporte escolar 
e o microempreendedor, este último, por meio de instituições de microcrédito.

GRÁFICO 5

Financiamentos do FINAME para Caminhões
(Valores Liberados em R$ Milhões) 

Fonte: BNDES.Fonte: BNDES.
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As principais alternativas ao FINAME para a compra de caminhão são o cré-
dito direto ao consumidor (CDC), o leasing e o consórcio. O CDC é oferecido 
pela maioria dos bancos comerciais e pelos bancos de montadoras. Em com-
paração com outras linhas de crédito, o crédito bancário para aquisição de 
veículos tem juros relativamente baixos, porque o instrumento da alienação 
fi duciária permite que o próprio veículo sirva de garantia à operação. Para 
as pessoas físicas, as estatísticas do Banco Central mostravam taxa média de 
juros de 29% ao ano, em dezembro de 2007, em contraste, por exemplo, com 
a taxa de 46% ao ano do crédito pessoal. Para a pessoa jurídica, a taxa média 
para aquisição de bens (inclusive veículos) era de 17% a.a. Usualmente, exi-
ge-se uma entrada de 10% a 40% do valor do bem a fi nanciar.

O leasing, que consiste em um aluguel com opção de compra ao fi m do 
contrato, vem ganhando importância nos últimos anos na aquisição de ve-
ículos comerciais. Em 2003, respondeu por 9% das vendas e, em 2007, 
por 29%. O crescimento é atribuído, em parte, à redução das incertezas 
jurídicas referentes à modalidade.14 A aquisição por consórcio, por outro 
lado, perdeu importância relativa e responde, atualmente, por parcela re-
sidual das vendas. A evolução da participação relativa das modalidades de 
pagamento, segundo a Anef, é apresentada no Gráfi co 6.

Nem todo o crédito para a compra de caminhão é direcionado à atividade 
comercial de transporte rodoviário de carga, aqui entendida como a pres-
tação de serviço com cobrança de frete. As empresas também adquirem 
caminhões para transporte de carga própria.15 Do total de R$ 23,1 bilhões 
liberados pelo FINAME para compra de caminhões de 2003 a 2007, 78% 
foram destinados à atividade de transporte rodoviário de carga e 22% a 
outras atividades, como apresentado na Tabela 11.

Por outro lado, o fi nanciamento total do BNDES à atividade de transporte 
rodoviário de carga não se restringiu ao crédito para a compra de cami-
nhões, como se depreende da comparação das Tabelas 11 e 12. Conside-
rando apenas a modalidade de operação indireta, em que os recursos são 
repassados por meio da rede bancária, os desembolsos para a atividade nos 
últimos cinco anos somaram R$ 19,2 bilhões.

14 Em particular, à resolução de pendências dos contatos com cláusulas de variação cambial, fonte 
de muitas contestações judiciais depois da adoção do regime de câmbio fl utuante em 1999, e à 
defi nição do Superior Tribunal de Justiça sobre o valor residual garantido (Anef).

15 A participação do transporte de carga própria no volume total de carga transportada por rodovias 
foi de 32% em 2006, segundo o Boletim Estatístico da CNT.
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GRÁFICO 6

Modalidade de Pagamento na Venda de Veículos Comerciais
(Caminhões e Ônibus)

Fonte: Anef.

TABELA 11

Financiamentos do FINAME para Caminhões por Atividade (2003-2007)

ATIVIDADE
VALORES LIBERADOS PARTICIPAÇÃO

R$ Milhões %

Transp. Rod. Carga 18.111,16  78,3

Outras Atividades  5.030,92  21,7

Total 23.142,09 100,0

Fonte: BNDES.

TABELA 12

Financiamentos do BNDES para o Transporte Rodoviário de Carga 
(2003–2007)

LINHA DE FINANCIAMENTO
VALORES LIBERADOS PARTICIPAÇÃO

R$ Millhões %

FINAME 19.061,10  99,5

BNDES Automático     68,81   0,4

Cartão BNDES     27,93   0,1

Total 19.157,84 100,0

Fonte: BNDES.
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8. Desempenho Recente e Perspectivas

O transporte de carga tem crescido consistentemente nos últimos anos. 
Segundo a Pesquisa Anual de Serviços, do IBGE, de 2002 a 2005, o fa-
turamento da atividade cresceu 84,0%; o valor adicionado bruto, 75,4%; 
o pessoal ocupado, 35,4%; e o número de empresas, 46,5%. Em todos os 
anos, houve crescimento em relação ao ano anterior. A maior parte desse 
desempenho deve-se ao transporte rodoviário (Gráfi co 7). 

GRÁFICO 7

Transporte Rodoviário de Carga
(Evolução do Faturamento e do Pessoal Ocupado)*

Fonte: IBGE.
* Receita operacional líquida e pessoal ocupado em 31.12.

O volume de carga transportado por rodovias cresceu 18,6% em 2005 e 
18,4% em 2006 (Gráfi co 8), bem acima do crescimento observado em ou-
tros modais: o crescimento do volume total de carga transportada nesses 
dois anos foi de 17,1% e 7,9%, respectivamente [Boletim Estatístico CNT 
(2007)]. Os resultados fi nanceiros das empresas também melhoraram. Os 
dados de balanço compilados pela revista Transporte Moderno 2007 mos-
tram que a participação das empresas lucrativas aumentou de 74,1% para 
80,0%, de 2005 para 2006.

O bom desempenho tem como principais fatores explicativos a expansão 
da safra agrícola, o aumento da produção industrial e da construção civil e 
o crescimento da corrente de comércio. 



REVISTA DO BNDES, RIO DE JANEIRO, V. 14, N. 29, P. 35-60, JUN. 2008 57

GRÁFICO 8

Transporte Rodoviário de Carga
Volume Transportado (em Toneladas)

Fonte: CNT, vários anos.

O transporte em caminhão é essencial no escoamento da safra, que cresceu 
2,7% em 2006 e 13,7% em 2007, quando alcançou 133,0 milhões de tone-
ladas. O crescimento da safra foi praticamente ininterrupto desde o início 
da década. Já a produção industrial cresceu cerca de 3% ao ano no biênio 
2005/2006 e 6,0% em 2007. A construção civil, em particular, tem crescido 
a uma taxa média anual de 4%. Em 2006, a produção brasileira de cimento 
foi recorde, com 41,7 milhões de toneladas fabricadas, um crescimento de 
10% em relação ao produzido em 2005. Os dados são do IBGE. A corrente 
de comércio (soma das exportações e importações), por sua vez, cresceu 
153,6% de 2000, quando totalizou US$ 110,9 bilhões, a 2007, quando o 
montante foi de US$ 281,2 bilhões, de acordo com o Banco Central; em 
2007, a corrente de comércio foi 20% maior do que no ano anterior.

Em 2008, a expectativa é que todas essas atividades continuem em expan-
são, ainda que não no mesmo ritmo. A produção de grãos estimada para 
2008, de 136,5 milhões de toneladas, é 2,7% maior do que a do ano passa-
do, segundo o levantamento mais recente do IBGE. O crescimento do PIB 
industrial em 2008, estimado pelo Banco Central, é de 4,8% – a indústria 
de transformação cresce 4,2% e a construção civil, 5,6%. Para a corrente 
de comércio, o crescimento projetado é de 12% [BCB (2007)].

Diante desses prognósticos, as perspectivas do transporte rodoviário de 
carga são promissoras. A demanda continuará fi rme e deverá ser atendida 
com facilidade pela capacidade de oferta atual. Se confi rmadas as proje-
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ções do BCB, o serviço de transporte deverá ganhar ímpeto em 2008 e 
deve crescer 6,3%, contra 4,9%, em 2007, e 4,3%, em 2006.16 

9. Síntese e Conclusões

Do quadro descrito nas seções anteriores, depreende-se que a oferta de trans-
porte rodoviário de carga no Brasil é dicotômica. Empresas, de um lado, e 
autônomos, de outro, respondem, ambos, por parte importante da oferta do 
serviço. As condições em que o fazem, no entanto, são bem diversas.

As empresas são, em geral, lucrativas, estão capitalizadas, mesmo operando 
em um mercado pouco concentrado, e não têm difi culdade de acesso ao cré-
dito. Operam com uma frota moderna, de idade média pouco superior à de 
suas congêneres americanas, e adequada ao transporte de cargas simples e 
complexas. Despesas com impostos e empregos diretos não parecem repre-
sentar um peso particularmente elevado para a atividade, em comparação 
com o resto da economia. Por outro lado, a contratação de transportadores 
autônomos e o conseqüente pagamento de frete são parte do negócio e re-
presentam o maior item de despesa operacional do conjunto de empresas. 

Os autônomos, por sua vez, operam com uma frota grande, porém muito 
envelhecida e apta, apenas, para transporte de cargas simples. Nesse mer-
cado atomizado e pouco diferenciado, a concorrência se dá via preço e o 
frete cobrado é, com freqüência, inferior ao custo de produção da ativi-
dade. Como resultado, o caminhoneiro é pouco capitalizado. Além disso, 
tem difi culdade de acesso ao crédito: as tentativas de canalizar recursos 
para esse público através da rede bancária produziram resultados abaixo 
do esperado. 

O desempenho do transporte rodoviário de carga no Brasil é pobre, compa-
rado aos parâmetros internacionais. Os indicadores de desempenho usados 
nas comparações, porém, são números médios e encobrem a coexistência 
de realidades distintas. Não há estimativa dos indicadores, como produti-
vidade do trabalho e emissão de poluentes, por tipo de transportador. As-
sumindo-se que a idade média da frota seja um determinante importan-
te desses indicadores, é razoável supor que o desempenho das empresas 
transportadoras não está distante do parâmetro internacional.

16 A projeção refere-se ao PIB de transportes, serviços de armazenagem e correio.
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A participação desse segmento no transporte rodoviário de carga tende a 
crescer com as pressões competitivas e o aumento da exigência por ser-
viços de padrão internacional. A inserção do transportador autônomo na 
atividade vai depender de sua capacidade de também atender a tais exi-
gências, o que passa, necessariamente, pelas características do caminhão 
utilizado. E a compra de caminhão é feita com fi nanciamento.

A melhoria do desempenho do transporte rodoviário de carga no Brasil 
requer atenção especial ao serviço oferecido pelos transportadores autôno-
mos, o que justifi ca o desenho de políticas públicas voltadas ao segmento. 
A oferta de crédito para a renovação da frota, em particular, é um instru-
mento importante, tendo em vista que os avanços tecnológicos incorpora-
dos aos veículos propiciam ganhos de efi ciência signifi cativos e que os bai-
xos níveis de capitalização e renda dos autônomos difi cultam a aquisição 
do caminhão à vista com recursos próprios. 

O BNDES fi nancia a compra de mais da metade dos caminhões vendidos 
no país. Por outro lado, a despeito dos esforços empreendidos nos últimos 
anos, quando programas específi cos de crédito foram criados, fi nanciar a 
compra de caminhões pelos transportadores autônomos permanece como 
objetivo e desafi o para o Banco. Como objetivo, porque as implicações 
econômicas e sociais da atividade, que gera emprego e renda diretamente 
para quase 800 mil caminhoneiros e suas famílias em todo o país, se justifi -
cam à luz dos objetivos estratégicos da instituição, que incluem democrati-
zar o crédito e promover o crescimento, com inclusão social e desenvolvi-
mento regional [BNDES (Relatório Anual 2006)]. Como desafi o, porque a 
capacidade de atender o caminhoneiro, através da rede bancária, ainda está 
aquém do que seria desejado. Embora o fi nanciamento tenha crescido nos 
últimos anos, a grande maioria do público-alvo ainda não foi atendida.
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RESUMO Neste artigo, são 
examinados os trens de alta velocidade 
em operação em vários países e 
algumas de suas características. Certos 
aspectos econômicos, demográfi cos e 
geográfi cos condicionam fortemente 
a factibilidade da alta velocidade 
ferroviária e seu entendimento é uma 
primeira aproximação aos limites e 
possibilidades desse tipo de transporte. 
Os trens-bala atualmente em operação 
estão concentrados em países de 
maior renda per capita, porque essa 
modalidade de transporte tem altos 
custos de implantação e suas tarifas 
são caras. O público-alvo principal são 
usuários com níveis de renda média ou 
alta e pessoas que viajam por motivo 
de negócios ou trabalho. 
Mesmo cobrando passagens caras 
e atendendo um grande número 
de passageiros, as ferrovias de 
alta velocidade não são capazes 
de recuperar, através da venda de 
passagens, a totalidade de seus custos 
de construção. Por isso, recursos 
públicos sempre foram utilizados, em 
maior ou menor escala, para viabilizar 
a implantação dos trens de 
alta velocidade. 

ABSTRACT This article focuses 
on the high-speed trains operating in 
several countries and some of their 
characteristics. Certain economic, 
demographic and geographic aspects 
strongly restrict the feasibility 
of high-speed railway and its 
understanding is a fi rst approach 
to the limits and possibilities of this 
type of transportation. The bullet 
trains currently in operation are 
concentrated in countries of higher 
per capita income, because such 
modality of transportation presents 
high implementation costs and 
expensive fares. The main targeted 
public is medium or high income users 
and people traveling due to business 
or work reasons. Even charging 
expensive tickets and serving a large 
number of passengers, the high-speed 
railways are not able to recover, 
through the sale of tickets, their total 
costs of construction. Therefore, 
public funds have always been used, 
at a higher or a lower degree, to make 
viable the implementation of high-
speed trains. 

* Economista do BNDES.
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1. Introdução

Os moradores de Ciudad Real se queixam de que o último trem de volta 
parte antes das 11h da noite, o que não permite que eles jantem ou assistam 
a espetáculos em Madri. Ciudad Real está a 200 km da capital espanhola, 
mas a viagem é feita em apenas 56 minutos por el fl amante trem-bala que 
segue até Sevilha.

Os trens a velocidades superiores a 250 km/h são considerados de alta 
velocidade. Assim como as primeiras ferrovias, eles modifi cam as relações 
entre tempo e espaço. Cidades afastadas tornam-se bairros da capital, e 
grandes transformações acontecem no uso e no valor do solo nas áreas 
benefi ciadas pela nova tecnologia. 

O transporte ferroviário é mais confortável e conveniente do que o trans-
porte aéreo. Os passageiros podem utilizar seus telefones celulares e com-
putadores portáteis em todo o trajeto e fazer refeições, sentados à mesa de 
um vagão-restaurante. As freqüências são menos sujeitas aos humores do 
tempo do que a aviação. A operação de embarque e desembarque em trens 
é mais simples e rápida do que em aviões. 

Orgulho nacional e sucesso comercial na Europa e no Japão, os trens-bala 
mostraram-se a redenção das ferrovias, em decadência pela ascensão do 
automóvel e do avião. Existem cinco mil quilômetros de vias de alta velo-
cidade na Europa e outros três mil na Ásia. Coréia do Sul, Taiwan e China 
são os mais novos membros do clube dos que dispõem dessa forma de 
transporte. 

TABELA 1

Os Países da Alta Velocidade e o Brasil: População, Densidade 
Demográfi ca e Renda Per Capita

POPULAÇÃO
(Em Milhões)

DENSIDADE DEMOGRÁFICA 
(Em Habitantes por km2)

RENDA PER CAPITA 
(Em US$ Mil)

Taiwan  23 633 32

Coréia do Sul  48 480 26

Japão 128 337 34

França  64 113 33

Alemanha  82 231 31

Itália  59 196 32

Espanha  45  79 29

Brasil 188  22 11

Fontes: Wikipédia e FMI (renda per capita medida pela paridade do poder de compra – PPP).
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O Japão foi o pioneiro, com o Shinkansen, na rota entre Tóquio e Osaka, 
em 1964, à velocidade de 210 km/h. Hoje, essa linha, com 515 km e 16 
estações, é a de maior densidade de tráfego no mundo. A sua área de infl u-
ência inclui a maior metrópole global, Tóquio, com 32 milhões de habitan-
tes, e as regiões metropolitanas em torno das cidades de Nagoya e Osaka, 
que, em conjunto, têm 22 milhões de habitantes. Na Europa, os trens-bala 
conectam áreas com menores densidades populacionais. A linha pioneira 
do velho continente, entre Paris, com 12 milhões de habitantes, e Lyon, 
com apenas 1,8 milhão, foi inaugurada em 1981. 

As características principais dos trens de alta velocidade são apresenta-
das na próxima seção. Em seguida, são examinados os principais pro-
jetos em operação no mundo. Os custos e os benefícios das ferrovias 
de alta velocidade são discutidos nas seções seguintes. A última seção 
apresenta as conclusões. 

2. Trem-Bala

O Japão e os países europeus construíram seus trens de alta velocidade 
para enfrentar gargalos em seus sistemas de transportes e complementar 
os serviços regionais de transporte de passageiros. Os trens-bala foram im-
plantados em ambientes em que o transporte ferroviário de passageiros de 
média e longa distâncias já existia e enfrentava limitações. 

Nesses países, além dos trens de alta velocidade, existem serviços con-
vencionais, com velocidades de até 250 km/h. Os serviços convencionais 
também se encontram em funcionamento em países que não dispõem de 
trens-bala, como Portugal (Alfa Pendular), Estados Unidos (Acela Express, 
entre Boston, Nova York e Washington), Suécia e Finlândia. 

O mercado que os trens-bala atendem é bem defi nido: regiões com grandes 
concentrações populacionais e distantes entre si menos de 600 km. No Ja-
pão, as cidades de Osaka, Nagoya, Kobe e Quioto encontram-se a cerca de 
500 km de distância de Tóquio, o que torna o trem de alta velocidade um 
forte competidor com a aviação. Na França, oito das nove maiores cidades 
estão a distâncias entre 400 km e 800 km de Paris (com exceção de Nice). 
Na Espanha, as principais cidades encontram-se a distâncias entre 400 km 
e 600 km de Madri.

Em trajetos de até 300 km, os trens de alta velocidade são mais competiti-
vos do que os aviões, pois a menor velocidade do trem em relação ao avião 
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é compensada pela agilidade no embarque e desembarque dos passageiros. 
Acima de 800 km, o avião é mais rápido e o trem-bala não é capaz de com-
petir em tempo de viagem [Gleave (2004)]. Algumas características físicas 
fazem a diferença entre aviões e trens. 

Os aviões possuem normalmente apenas duas portas, enquanto os trens 
podem ter várias portas por vagão. Se a plataforma permitir a operação 
pelos dois lados do trem, portas para entrada e saída em lados opostos agi-
lizam o embarque e o desembarque. O embarque em aviões é mais lento, 
pois é realizado através de escadas ou, em alguns terminais, pontes móveis 
(fi ngers1). Como resultado dessas diferenças, a operação de embarque e 
desembarque de um trem é feita em alguns minutos, enquanto o avião leva 
cerca de meia hora. 

Em distâncias inferiores a 100 km em percursos sem congestionamento, 
veículos sobre rodas são mais competitivos do que os trens, pois atendem 
uma gama maior de pontos de origem e destino e fazem o transporte porta-
a-porta. Em regiões com congestionamentos, o trem-bala funciona como 
um serviço de metrô ou trem de superfície, mas com menor número de 
estações e maior distância entre elas. 

O sucesso comercial dos trens de alta velocidade depende de sua capacida-
de de concorrer com o transporte aéreo. Os passageiros mais importantes, 
do ponto de vista da geração de receitas, são aqueles que viajam por mo-
tivo de trabalho, pois sua disposição para pagar pelo transporte é maior. 
Outro condicionante importante para gerar receitas é a operação em rotas 
de alta densidade. Como a construção das vias é muito cara, quanto maior 
o número de usuários, maior a diluição dos custos fi xos. 

Nas rotas de maior densidade, os sistemas de sinalização permitem inter-
valos entre trens de até três minutos [Takatsu (2007)]. Nos horários de 
pico, as operadoras oferecem trens de grande capacidade, como na linha 
Tohoku, que opera com trens para 1.634 passageiros. Na Europa, a capa-
cidade teórica de 120 a 160 trens por dia por direção nunca é utilizada e 
o maior trem é o TGV Duplex, com capacidade para 1.024 passageiros 
[Gleave (2004)]. 

A implantação dos trens de alta velocidade iniciou-se nas linhas de maior 
densidade de passageiros. No Japão, o número de usuários cresceu desde 

1 Os fi ngers permitem que os passageiros embarquem e desembarquem protegidos do tempo e mais 
rápido do que através de escadas.
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a sua implantação, na década de 1960, até o fi nal dos anos 1980. Desde 
então, a utilização dos serviços permaneceu no mesmo nível. Os atuais tre-
chos em construção alcançam mercados menores, de forma que a expansão 
da malha encontra retornos decrescentes. Na Europa, onde a implantação 
da alta velocidade iniciou-se mais tarde, o número de passageiros continua 
em crescimento. 

A capacidade de desenvolver altas velocidades exige a construção de li-
nhas com características especiais. Os trilhos não podem realizar curvas 
fechadas, pois a força centrífuga é função do quadrado da velocidade. As 
primeiras linhas do train à grande vitesse (TGV) tinham raio maior do que 
4 km e, para vias com velocidades de até 350 km/h, a International Union 
of Railways recomenda raio maior do que 5,5 km.

A precisão do alinhamento dos trilhos e as fundações mais profundas do 
que linhas tradicionais previnem que a movimentação do terreno desalinhe 
os trilhos. O espaçamento entre as vias é calculado a fi m de que os trens 
possam se cruzar com segurança a velocidades de até 600 km/h. Em re-
lação a trens de carga, os de alta velocidade enfrentam rampas bem mais 
inclinadas, por causa da alta potência e do baixo peso dos trens. No TGV 
Sud-Est, as rampas são de até 3,5% e, na linha entre Colônia e Frankfurt, 
de até 4%.2 

Os túneis são um limitante adicional às grandes velocidades. As mudan-
ças de pressão do ar causadas pela entrada e saída dos túneis são desa-
gradáveis para os passageiros. Uma solução parcial para esse problema 
foi a adoção de carros de passageiros pressurizados. O nível de ruídos 
e a vibração causada pela passagem dos trens em áreas urbanas também 
restringem as velocidades. 

Como se torna impossível para o condutor guiar-se pelos sinais ao longo da 
via, a sinalização é verifi cada em monitores dentro da cabine dos veículos. 
Por motivo de segurança, as vias devem ser isoladas e não pode haver cru-
zamento com rodovias, ruas ou outras ferrovias, pois um choque entre um 
trem a 300 km/h e outro veículo seria fatal. O histórico de segurança dos 
trens de alta velocidade mantém-se no Japão e na França, mas sofreu um 
abalo com um grave acidente ocorrido na Alemanha, em 1998. No desastre 
de Eschede, entre Munique e Hamburgo, uma falha no desenho da roda do 
trem causou seu descarrilamento a 200 km/h e resultou em 101 mortos. 

2 Para trens de carga, a rampa (inclinação da via) máxima recomendada para um bom desempenho 
operacional do transporte é de 1,5%. 
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O contato entre a roda do trem e o trilho é a tecnologia normalmente ado-
tada nas vias de alta velocidade. A China é o único país com operação 
comercial da tecnologia maglev, em que o trem fl utua acima de um campo 
magnético criado pelos trilhos. Esse sistema alcança velocidade máxima 
de 430 km por hora, mas tem grande consumo de energia. A linha chinesa, 
com 30 km de extensão, conecta a cidade de Xangai e o aeroporto de Pu-
dong, desde 2004.

Algumas diferenças entre os dois principais modelos de alta velocidade 
ferroviária – o TGV e o Shinkansen – estão relacionadas à geografi a e às 
densidades demográfi cas. Altas concentrações populacionais em grandes 
áreas urbanas e escassez de terras agricultáveis são características japone-
sas. Para adaptar-se a elas, o Shinkansen utiliza bastante as vias elevadas, 
o que permite manter a comunicação entre os dois lados dos terrenos que 
elas cortam e toma menos terras às atividades agrícolas e áreas urbanas. 
Outra diferença refere-se à tração dos trens. O Shinkansen utiliza o sistema 
de tração distribuída – os motores estão localizados nos carros de passagei-
ros –, enquanto o TGV tem carros-tratores nas extremidades dos trens. 

Na França e no Japão, as linhas de alta velocidade são exclusivas, enquan-
to na Itália e na Alemanha elas são compartilhadas com serviços conven-
cionais de passageiros e com trens de carga. Na França, na Alemanha e 
na Itália, foi adotado o uso de infra-estrutura ferroviária preexistente, nos 
trechos de acesso aos centros urbanos e estações, o que permitiu reduzir os 
custos de implantação. Na Espanha e no Japão, por causa do uso de bitola 
diferente nos trens convencionais e nos trens de alta velocidade, houve ne-
cessidade de criar novas rotas até os centros das cidades ou adaptar as vias 
existentes para a bitola padrão. 

3. Panorama Internacional

A maior parte dos serviços ferroviários de alta velocidade atende rotas do-
mésticas. Os serviços internacionais atualmente em operação na Europa 
estão centrados na França, de onde parte o Eurostar, entre Paris e Londres, 
o Thalys, entre Paris e Bruxelas, e a nova linha, inaugurada em 2007, entre 
Paris, Frankfurt e Stuttgart. 

O Túnel do Canal da Mancha iniciou operação em 1994, mas a linha até 
Londres fi cou inteiramente capacitada para os trens de alta velocidade so-
mente em novembro de 2007. A viagem entre Paris e Londres é feita em 
duas horas e 15 minutos. A linha entre Espanha e França tem sua conclusão 
prevista para 2011.
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Desde a Alemanha, os trens de alta velocidade alcançam a Holanda, a Bél-
gica e a Áustria. A integração entre os serviços de diferentes países euro-
peus enfrenta problemas de interoperabilidade, pelas diferenças entre os 
sistemas de alimentação elétrica e de sinalização das malhas.  

TABELA 2

Linhas de Alta Velocidade em Operação*
EXTENSÃO

(Em km)

Japão 2.304
França 1.893
Alemanha 1.300
Itália 562
Espanha 1.043
Coréia do Sul 345
Taiwan 330
Bélgica 120
Inglaterra 113
Total 8.010
Fonte: International Union of Railways. 
* Inclui linhas com velocidades menores do que 250 km/h.

A China planeja a inauguração de sua primeira linha de alta velocidade, de 
117 km, entre Beijing e Tianjin, para os Jogos Olímpicos de Beijing, em 
2008. Construída em vias elevadas, a um custo previsto de 14,2 bilhões de 
yuans (US$ 1,9 bilhão ou US$ 16,6 milhões por km), terá velocidade de 
300 km/h e três estações intermediárias. Os sessenta trens com tecnologia 
Siemens, no valor de ¤ 1,3 bilhão, possuem tração distribuída e acomodam 
mais de seiscentos passageiros cada. O maior projeto chinês é uma linha 
de alta velocidade com 1.318 km entre Beijing e Xangai, cujo custo pode 
chegar a 220 bilhões de yuans (US$ 30 bilhões).3

Vários países estão em processo de estudo e planejamento de trens-bala. 
Na Argentina, o governo federal iniciou em 2007 o processo de licitação 
da linha de alta velocidade entre Buenos Aires, Rosario e Córdoba. Nos 
Estados Unidos, existem planos de construir uma linha entre San Francisco 
e Los Angeles. Em Portugal, estão em planejamento linhas entre Porto e 
Lisboa e entre Lisboa e Madri. 

Dois trens-bala são de particular interesse, pois foram construídos recente-
mente, em regiões com topografi a desfavorável e que até então não dispu-

3 Railway Gazette: http://www.railwaygazette.com/news_view/article/2007/12/7948/spv_to_fund_
beijing_shanghai.html.
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nham desse tipo de transporte. As difi culdades encontradas nesses projetos 
indicam alguns desafi os que a alta velocidade teria a enfrentar no Brasil. A 
Coréia do Sul estimava gastar US$ 18 bilhões na implantação de sua linha 
de alta velocidade, mas esse valor foi sufi ciente apenas para construir um 
pouco mais da metade do trajeto inicialmente previsto. Os empecilhos en-
contrados durante a execução da obra levaram à sua reformulação e à redu-
ção de escopo. Em Taiwan, havia a intenção de realizar a maior concessão 
do mundo, mas o projeto foi inaugurado com o governo como importante 
acionista e garantidor dos capitais privados investidos.

3.1 Shinkansen

Existem, atualmente, mais de dois mil quilômetros de linhas de alta veloci-
dade no Japão.4 Outros 1.300 km estão autorizados, dos quais 500 km estão 
em construção. O Japão é o país com a mais alta participação da ferrovia 
no transporte de passageiros, de 27%. A grande população (128 milhões 
de habitantes) em uma área pequena e montanhosa resultou em enormes 
regiões urbanas nos vales próximos à costa. O transporte ferroviário foi 
adotado como solução para a mobilidade da população, tanto nas áreas 
urbanas quanto entre elas. Os trilhos no Japão são usados principalmente 
para o transporte de passageiros. A participação das ferrovias no transporte 
de cargas é de apenas 4% da tonelagem-quilômetro total. 

A empresa estatal Ferrovia Nacional do Japão (FNJ) construiu as linhas 
Tokaido, Sanyo, Tohoku e Joetsu. Em 1987, a FNJ foi dividida em sete em-
presas e sua enorme dívida foi assumida pelo governo japonês. As empre-
sas resultantes (conhecidas como JRs) ganharam autonomia administrativa 
e orçamentos próprios, passando a operar como empresas orientadas pelo 
lucro. Mas o controlador das empresas continuou a ser o governo japo-
nês, que apenas lentamente abriu o capital das empresas para investidores 
privados. As novas linhas (Hokkaido, Hokuriku e Kyushu) são construí-
das pela Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency e 
operadas pelas JRs, que pagam tarifas de acesso à infra-estrutura. 

A principal rota do transporte de passageiros no Japão está entre Tóquio e 
Osaka. A viagem de 515 km é feita em duas horas e meia no Shinkansen ou 
em cinqüenta minutos de avião. Existem 16 estações entre Tóquio e Osaka. 
Todos os trens fazem pelo menos duas paradas intermediárias (em Nagoya 
e Quioto). A linha opera com intervalos de até três minutos, utiliza trens de 

4 Ver mapa em http://www.jrcc.go.jp/sigoto/sigoto1.htm.
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400 m com capacidade para mil passageiros e transporta 390 mil pessoas 
por dia. Os residentes de áreas distantes até 100 km de Tóquio levam meia 
hora para alcançar o centro da cidade. 

Os indicadores de segurança e de pontualidade da malha ferroviária de 
alta velocidade japonesa são excepcionais. Desde o início de seu funcio-
namento, há mais de 43 anos, nenhum acidente com vítimas fatais foi 
registrado no Shinkansen. O atraso médio na linha entre Tóquio e Osaka 
foi de apenas 36 segundos, em 2005 [Takatsu (2007)]. As linhas Tohoku 
e Joetsu, mesmo sob nevascas fortes, não sofrem interrupções ou atrasos 
signifi cativos, enquanto os aeroportos e rodovias adjacentes são fechados 
ou operam com restrições. 

3.2 Train à Grande Vitesse

Na França, a linha pioneira do train à grande vitesse (TGV), entre Paris 
e Lyon, numa distância de 425 km, teve o seu planejamento iniciado em 
1966 e a construção em 1978.5 Sua primeira fase foi inaugurada em 1981. 
A topografi a francesa é relativamente plana e as vias do TGV são em nível. 
Esse fator, associado à utilização das vias convencionais dos trens urbanos 
na aproximação a Paris, facilitou e barateou a implantação do TGV. Os 
custos de construção da linha entre Paris e Lyon foram de US$ 7 milhões 
por km [Campos et al. (2006)]. A participação da ferrovia no transporte de 
passageiros na França é de 9,6%. 

TABELA 3

Linhas do TGV Francês
PROJETOS INAUGURAÇÃO DISTÂNCIA EM KM

Sud-Est (Paris–Lyon) 1981-1983 447
Atlantique (Paris–Tours/Le Mans) 1989-1990 282
Rhône-Alpes (Lyon–Valence) 1992-1994 121
Nord (Paris–Calais/Fronteira com a Bélgica) 1993 320
Interconexão entre Linhas em Paris 1994  70
Med (Valence–Marseille/Nîmes) 2001 303
Fonte: Gleave (2004, p. 88).

O operador de quase todos os serviços de passageiros na França, incluindo 
as linhas de alta velocidade, é a estatal Société Nationale des Chemins de 
Fer Français (SNCF). A infra-estrutura e a superestrutura são proprieda-
des da estatal Réseau Ferré de France (RFF), criada por causa da legisla-

5  Ver mapa da rede francesa em http://www.tgv.co.uk/FlashMaps/france.html.
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ção européia que determinou a separação entre infra-estrutura e serviços 
ferroviários. A operação dos serviços internacionais Eurostar e Thalys foi 
viabilizada pela formação de consórcios entre os operadores de diferentes 
países. Os planos de expansão do TGV incluem a rota entre Perpignan e 
Figueras (conexão entre França e Espanha) e a extensão do TGV Atlanti-
que até Bordeaux.

TABELA 4

Participação de Mercado do TGV e Tempos de Viagem
ROTA PARTICIPAÇÃO (%) TEMPO DE VIAGEM

Paris–Lyon 91 1:55
Paris–Nantes 89 2:00
Paris–Bordeaux 62 3:00
Lyon–Lille 60 3:00
Paris–Marseille 60 3:10
Fonte: Gleave 2004, Apêndice B.

A Tabela 4 mostra os tempos de viagem do TGV e a sua participação no 
mercado de transporte aéreo e ferroviário de passageiros. Pode-se observar 
que, nas rotas de menor tempo de viagem, o trem é capaz de absorver uma 
grande parte da demanda por transporte. 

3.3 Deutsch Bahn

Na Alemanha, o serviço InterCity Express (ICE) iniciou operações em 
1991, nas rotas entre Hamburgo e Wurzburg, com 327 km, e entre Man-
nheim e Stuttgart, com 100 km, a uma velocidade máxima de 250 km por 
hora.6 A estratégia adotada foi o compartilhamento das vias entre serviços 
de passageiros e de cargas, ao contrário de França e Japão, onde as linhas 
de alta velocidade são exclusivas. Entre Hamburgo e Wurzburg, trens de 
carga percorrem a linha de alta velocidade durante a noite, a 120 km/h, em 
intervalos de seis minutos. Trens de carga mais leves circulam à velocidade 
máxima de 160 km/h [Ebeling (2005)]. 

Apenas duas linhas alemãs estão capacitadas para velocidades máximas 
de 300 km/h. A linha entre Colônia e Frankfurt, construída entre 1995 e 
2002, ao custo de ¤ 6 bilhões, permite vencer 177 km em uma hora e dez 
minutos. O trajeto percorre terreno acidentado, o que exigiu a construção 
de um grande número de pontes e túneis. Apenas serviços de passageiros 

6  Ver mapa da rede alemã em http://www.bahn.de/p/view/international/englisch/travelservice/rail_
network_map.shtml.
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usam essa via. A linha entre Nuremberg e Ingolstadt, inaugurada em 2006, 
tem 90 km e o seu custo de construção foi de ¤ 3,6 bilhões. A fi m de mini-
mizar os impactos ambientais da linha, ela foi construída, em grande parte, 
paralela a uma rodovia já existente. 

Os serviços ICE são operados pela empresa estatal Deutsch Bahn (DB), 
que controla o transporte de passageiros e de carga em mais de 90% da 
malha do país. A DB oferece serviços de passageiros e cargas, manutenção 
e infra-estrutura. A sua subsidiária DB Netz é responsável pela infra-estru-
tura e a DB Reise & Touristik opera todos os serviços de passageiros de 
longa distância, incluindo os serviços de alta velocidade [Gleave (2004)]. 

Alguns serviços regionais e locais são concedidos a operadores privados, 
que utilizam a rede da DB. Os únicos competidores em rotas de longa dis-
tância são o Veolia, entre Leipzig e Berlim, e o Georg Verkehrsorganisation, 
entre Berlim e Malmo, na Suécia. Em maio de 2007, iniciou operações o 
primeiro trem de alta velocidade entre Paris, Stuttgart e Frankfurt, da joint 
venture Alleo, formada por SNCF e DB. Os trens de alta velocidade tam-
bém operam em linhas convencionais, incluindo trechos internacionais até 
a Suíça, a Bélgica e a Holanda. 

Apenas três cidades alemãs têm mais do que um milhão de habitantes: 
Berlim (3,4 milhões), Hamburgo (1,7 milhão) e Munique (1,3 milhão). A 
participação da ferrovia no transporte de passageiros na Alemanha é de 
8,4%. A menor utilização dos trens de alta velocidade na Alemanha, em 
comparação com a França, é atribuída, em parte, à dispersão da população 
e ao relevo mais montanhoso. Os serviços alemães têm, em geral, para-
das freqüentes e menores velocidades médias de percurso. O trem de alta 
velocidade entre Munique e Hamburgo, por exemplo, faz um mínimo de 
sete paradas intermediárias [Gleave (2004)]. A DB opera todos os serviços 
de ônibus de longa distância, de forma que não existe competição entre 
ônibus e trens. 

3.4 Treno Alta Velocità

A linha entre Roma e Florença, a Direttissima, teve sua primeira parte 
inaugurada em 1978. A viagem de 254 km é feita em uma hora e meia. 
Para enfrentar a grande quantidade de curvas, os italianos desenvolveram 
a tecnologia de tilting train. Conhecido como Pendolino, o trem inclina-se 
nas curvas para compensar a força centrífuga e oferecer maior conforto 
aos passageiros. 
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Uma rede de alta velocidade está sendo construída na rota entre Milão, Bo-
lonha, Florença, Roma e Nápoles e entre Turim, Milão, Verona e Veneza. 
A rede ferroviária e os serviços são propriedades da estatal Ferrovie dello 
Stato e suas três subsidiárias. A Trenitalia opera todos os serviços de cargas 
e passageiros, incluindo os serviços de alta velocidade. A Rete Ferroviaria 
Italiana administra a infra-estrutura e a Treno Alta Velocità SpA é respon-
sável pelo planejamento e a construção de novas linhas de alta velocidade. 
Alguns serviços locais são providos por governos regionais. A participação 
de mercado do transporte ferroviário na Itália é de 5%. 

3.5 Alta Velocidad Española

A primeira linha espanhola de alta velocidade, entre Madri e Sevilha, foi 
inaugurada em 1992.7 Seus 471 km são percorridos em duas horas e vinte 
minutos pelo trem expresso. Existem paradas em Ciudad Real, Puertollano 
e Córdoba. Essa linha transporta seis milhões de passageiros por ano.8 A 
linha entre Madri, Zaragoza e Lérida foi inaugurada em 2003. A sua ex-
tensão até Barcelona foi inaugurada em fevereiro de 2008 e a viagem entre 
Madri e Barcelona leva duas horas e quarenta minutos. 

Para conectar-se à rede francesa, a Espanha teve de adotar a bitola de 
1,435 m. A bitola ibérica, de 1,688 m, impede que os trens de alta veloci-
dade compartilhem as vias com os trens convencionais. Alguns problemas 
de mudança de bitola foram superados através do Talgo 200, um trem capaz 
de adaptar-se às diferentes bitolas e alcançar, a partir da linha entre Madri 
e Sevilha, Málaga (por Córdoba) e Cádiz y Huelva (por Sevilha). A despei-
to da impossibilidade de compartilhar as vias convencionais nos perímetros 
urbanos, os custos de construção da linha entre Madri e Sevilha foram relati-
vamente baixos, de US$ 13,5 milhões por km [Campos et al. (2006)]. A con-
versão para a alta velocidade de segmentos de linhas tradicionais tem ajuda-
do a manter os custos de implantação em níveis confortáveis, o que somente 
é possível pela pouca utilização dessas vias [Gleave (2004)]. Os recursos do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional têm sido um importante fator 
a viabilizar a construção das vias de alta velocidade na Espanha.

A estatal Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe) é o operador 
de serviços de passageiros e o Administrador de Infraestructuras Ferro-

7 Ver mapa da rede espanhola em http://www.renfe.es/ave/.
8 Incluindo os passageiros transportados pelos serviços convencionais que operam na linha de alta 

velocidade.
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viarias (ADIF) é responsável pela manutenção e pela operação das vias e 
estações. Outros três operadores oferecem serviços de passageiros. A par-
ticipação de mercado do transporte ferroviário é relativamente baixa na 
Espanha, de 4,8%. 

3.6 Coréia do Sul e Taiwan: Implantações Recentes

Os mais recentes projetos de implantação de trens de alta velocidade em 
países que até então não contavam com essa tecnologia foram na Coréia 
do Sul e em Taiwan. Ambos os países tiveram de construir uma grande 
quantidade de viadutos e túneis por causa da topografi a desfavorável e o 
início de operação foi marcado por números de passageiros transportados 
bem abaixo do esperado. 

O trem-bala coreano encontrou difi culdade em sua implantação e, após 
mais de dez anos do início da construção, apenas a primeira parte estava 
concluída. O trajeto entre a capital sul-coreana, Seul (23 milhões de habi-
tantes), e a cidade portuária de Pusan (3,6 milhões) é de 412 km.9 O projeto 
previa capacidade para 520 mil passageiros diários, viagem de duas ho-
ras e nove estações. Os custos estimados eram de US$ 18,2 bilhões [Shin 
(2005)]. Porém, somente na primeira fase, de apenas 224 km, foram gastos 
US$ 16 bilhões. Quando da crise coreana de 1997, tomou-se a decisão de 
modifi car o projeto original e usar linhas convencionais, melhoradas, entre 
Daegu e Pusan, deixando para o futuro a construção de uma nova linha 
nesse percurso [Chun-Hwan (2005)]. 

A primeira parte do Korea Train Express (KTX) foi inaugurada em 2004. 
Nos primeiros meses de operação, foram transportados 70 mil passageiros 
por dia. Frente a uma demanda 46% menor do que a esperada, os coreanos 
verifi caram a impossibilidade de reduzir o número de carros dos trens.10 
Foi adotada a tecnologia da Alstom para um total de 58 trens, com 388 m 
e com capacidade para 935 passageiros, cada um. 

Os recursos para o projeto tiveram origem diretamente no governo coreano 
(35%), em empréstimos garantidos pelo governo (10%) e em emprésti-
mos domésticos e internacionais, a serem pagos com as receitas do projeto 
(55%) [Shin (2005)]. A linha foi projetada para a velocidade máxima de 
300 km por hora, em bitola de 1,435 m. A tração é de 18.200 HP e a ace-

9 Ver mapa em http://ktx.korail.go.kr/eng/fl ash/map.swf.
10 A demanda inicial estimada era de 200 mil passageiros diários [Shin (2005)].
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leração de zero a 300 km/h é feita em seis minutos e oito segundos [Shin 
(2005)].

A recente experiência de implantação do trem-bala em Taiwan é particu-
larmente interessante. A linha foi construída em sete anos e entrou em ope-
ração em janeiro de 2007. São 345 km em bitola padrão entre Taipei (com 
10 milhões de habitantes) e Kaohsiung (2,7 milhões), percorridos em oitenta 
minutos. A velocidade máxima é de 300 km por hora e o projeto prevê um 
total de 12 estações. Cerca de 90% do trajeto foi feito em viadutos e túneis. 

Foi empregada tecnologia Shinkansen e o custo de implantação alcançou 
US$ 18 bilhões, com importante participação de investidores privados. Os 
serviços ferroviários foram concedidos por 35 anos e as áreas das estações, 
por cinqüenta anos. Assim como na Coréia do Sul, optou-se pela utilização 
de trens de alta capacidade, com 12 carros de 304 m e 989 assentos. A pre-
visão de demanda inicial era de 200 mil passageiros por dia, mas apenas 50 
mil passageiros eram transportados, em 2007 [Shima (2007)]. 

O governo de Taiwan responsabilizou-se pelas desapropriações de terrenos 
e pela construção de acessos rodoviários e de conexão com sistemas de 
trânsito. Além disso, tornou-se o principal acionista individual e ofereceu 
US$ 9 bilhões em garantias.11 

4. Custos

Mesmo para as economias mais ricas do mundo, a construção de ferrovias 
de alta velocidade representa um grande esforço fi nanceiro. A dívida que a 
Rede Ferroviária Japonesa assumiu com a construção das primeiras linhas 
do Shinkansen, estimada em US$ 200 bilhões, tornou-se um fardo para a 
empresa e foi um dos fatores que levaram à sua reestruturação e à sua divi-
são, na década de 1980. O Túnel do Canal da Mancha, um empreendimen-
to totalmente fi nanciado com recursos privados, não foi capaz de produzir 
receitas sufi cientes nem sequer para o pagamento dos juros dos recursos 
investidos em sua construção. 

São três os principais componentes dos custos de construção de vias de 
alta velocidade: aquisição de terrenos e planejamento (incluindo estudos 
de viabilidade, projeto executivo, obtenção de vários tipos de licenças, en-

11  Ver http://www.hartford-hwp.com/archives/55/584.html.
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tre elas, as ambientais); construção da infra-estrutura; e aquisição e mon-
tagem da superestrutura (trilhos, sistemas de sinalização e comunicação, 
isolamento das vias, alimentação elétrica, sistemas de segurança, estações 
e pátios) [Campos et al. (2006)]. 

Os custos de construção variam de acordo com as características dos ter-
renos (topografi a, acidentes naturais e travessia de áreas urbanas), as con-
dições de fi nanciamento, a quantidade de estações e a execução da obra. O 
mais caro de todos os projetos, o Túnel do Canal da Mancha, foi construído 
a um custo de £ 5,2 bilhões (US$ 10,3 bilhões), ou quase US$ 100 milhões 
por quilômetro [Gleave (2004)]. 

TABELA 5

Custos por Quilômetro de Construção de Linhas de 
Alta Velocidade
(Em ¤ Milhões)
PAÍS CUSTO

Espanha  9,3
França 13,4
Bélgica 16,1
Itália 16,8
Alemanha 18,7
Japão 25,6
Coréia do Sul 34,2
Taiwan 39,5
Fonte: Campos et al. (2006).  
Dados de projetos em operação. Inclui os custos de infra-estrutura e superestrutura e exclui os custos 
de planejamento e aquisição de terrenos.

De acordo com dados relativos a 24 projetos em operação, os custos de 
construção de linhas de alta velocidade variam entre ¤ 9 milhões e ¤ 39 
milhões por quilômetro, com uma média de ¤ 18 milhões, sem considerar 
os custos de planejamento e aquisição de faixa de domínio [Campos et al. 
(2006)]. A construção de túneis e viadutos é quatro a seis vezes mais cara 
do que a construção em terrenos planos [Gleave (2004)]. A manutenção de 
1 km de linha na Europa custa, por ano, entre ¤ 13 mil (na Itália) e ¤ 70 mil 
(na Holanda) [Campos et al. (2006)]. As despesas relacionadas à manuten-
ção das vias incluem os gastos com mão-de-obra, energia e materiais. 

Os custos das ferrovias de alta velocidade incluem também a aquisição de 
sofi sticados trens, cujos preços variam entre € 17 milhões e € 39 milhões 
por unidade [Campos et al. (2006)]. Os custos operacionais dos trens (ope-
ração e manutenção dos trens, manutenção de equipamentos auxiliares, 
gastos com energia, administração e vendas) dependem das características 
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do material rodante e da escala de operação da linha. Os custos de manu-
tenção de um trem são estimados em € 1 milhão por ano (ou € 2 por quilô-
metro, considerando-se que o trem percorra 500 mil km por ano) [Campos 
et al. (2006)]. Numa simulação realizada para a rota entre Los Angeles e 
San Francisco, nos Estados Unidos, a partir de dados do TGV, chegou-se a 
um valor de US$ 280 milhões em custos operacionais para transportar 10,5 
milhões de passageiros por ano [Levinson et al. (1997)].

5. Benefícios

Os benefícios que o transporte ferroviário de alta velocidade gera para seus 
usuários são o menor tempo de transporte, em deslocamentos relativamen-
te pequenos, em que o trem é mais rápido do que os modais alternativos, 
ou o maior conforto e comodidade, em comparação com o transporte 
aéreo ou rodoviário, em trajetos de média distância. Esses benefícios são 
conversíveis em receitas do operador do trem-bala, através da venda de 
passagens. Outros, no entanto, muitas vezes não são incorporados ao fl uxo 
de receitas do empreendimento, pois representam benefícios externos (ou 
externalidades positivas). Eles são importantes porque seus valores podem 
ser altos e eles estabelecem um critério para a participação fi nanceira dos 
governos nos projetos. Sua mensuração, no entanto, é bastante complexa 
e algumas vezes somente podemos obter estimativas educadas sobre os 
valores dos benefícios externos.  

As principais externalidades positivas dos trens-bala são a redução de con-
gestionamentos e de acidentes, a valorização de terrenos nas proximidades 
das estações, as economias de aglomeração, o menor uso do solo e a menor 
emissão de CO

2
 e poluentes. 

A redução do congestionamento de rodovias de acesso a áreas urbanas de-
pende da existência de estações relativamente próximas às capitais e com 
infra-estrutura intermodal. Outras vias ferroviárias e aeroportos também 
podem sofrer menores níveis de congestionamento pela implantação de 
trens de alta velocidade. 

A maior segurança dos trens de alta velocidade, em comparação com aviões 
e veículos rodoviários, pode reduzir o número de acidentes relacionados ao 
transporte na área de infl uência do projeto. Mas, se a capacidade das rodovias 
e dos aeroportos que for liberada pela implantação do trem-bala for ocupada 
por outros usuários, o nível de acidentes voltará ao patamar anterior. 
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A maior acessibilidade das regiões atendidas pelas estações da linha de 
alta velocidade tende a aumentar substancialmente o valor dos terrenos e 
imóveis nos entornos das estações. Esse benefício, muitas vezes, é captu-
rado pelos proprietários das áreas benefi ciadas. Porém, em alguns projetos, 
como em Taiwan, houve a tentativa de internalizar a valorização de terre-
nos através da concessão das áreas das estações. Procurou-se, dessa forma, 
incorporar os ganhos imobiliários decorrentes do trem de alta velocidade 
ao fl uxo de receitas do projeto. 

Os benefícios ambientais do trem-bala dependem da fonte de energia uti-
lizada. Se a fonte for hidrelétrica ou nuclear, então se trata da substituição 
de combustíveis fósseis (gasolina, diesel e querosene de aviação utilizado 
pelos modais alternativos) por fonte que não gera CO

2
 e outros gases 

causadores do efeito estufa. Um estudo sobre a efi ciência energética de 
alguns sistemas de alta velocidade concluiu que eles consomem o equi-
valente (em litros de petróleo por cem passageiros-quilômetro) a 2,5 li-
tros, enquanto carros e aviões consomem, respectivamente, 6 e 7 litros 
[Infras/IWW (2000)]. O mesmo estudo concluiu que as emissões de dió-
xido de carbono por cem passageiros-quilômetro é de 17 toneladas para 
aviões, 14 toneladas para carros de passeio e apenas 4 toneladas para trens 
de alta velocidade. 

Outras avaliações, no entanto, chegaram a diferentes conclusões. Levan-
do-se em consideração as emissões de CO

2
 relativas à construção da infra-

estrutura e à fabricação de equipamentos, a vantagem do trem-bala frente 
a outros modais dilui-se [Spaven (2006)]. Além disso, se houver substi-
tuição de trens convencionais por trens de alta velocidade, as emissões de 
CO

2
 aumentam, por causa do maior gasto energético por passageiro-qui-

lômetro transportado. 

Em relação ao modal rodoviário, a ocupação do solo é menor. Cada linha 
dupla para trens de alta velocidade ocupa 25 m e tem capacidade para 8 
mil passageiros por hora (considerando-se 12 trens por hora e por direção 
e 666 passageiros por trem), enquanto uma rodovia com duas pistas ocupa 
uma faixa de 75 m e tem capacidade para 7.650 passageiros por hora.12 

Um último e importante impacto do trem-bala diz respeito às economias 
de aglomeração que ele permite aproveitar. O transporte de alta velocidade 
expande a fronteira de possibilidades da economia, pois viabiliza contatos 
pessoais, prestação de serviços e acesso a empregos para maior número de 

12  Considerando-se 1,7 passageiro por carro, 4.500 carros por hora e direção.
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pessoas. A possibilidade de deslocar-se rapidamente em áreas com grandes 
concentrações populacionais permite melhor aproveitamento do capital 
humano e maior competitividade na prestação de serviços. 

6. Conclusões 

Na Europa e na Ásia, a implantação das linhas de alta velocidade visava 
complementar os serviços ferroviários convencionais e aumentar a capaci-
dade de sistemas de transporte com gargalos. As linhas de alta velocidade 
inserem-se, em cada país, na rede ferroviária existente de acordo com as 
prioridades de seus sistemas de transporte e particularidades geográfi cas. 

Em alguns países, as vias da alta velocidade são exclusivas, enquanto em 
outros o seu uso é compartilhado com serviços de passageiros convencionais 
e serviços de cargas. O número de estações e a distância entre elas são, em 
grande parte, determinados pela densidade demográfi ca ao longo da rota. 
Quando a bitola da alta velocidade é compatível com a bitola dos trens ur-
banos, torna-se mais fácil e barato alcançar os centros das grandes cidades. 
Os custos de implantação das linhas apresentam grande variação de acordo 
com a topografi a dos terrenos. Quanto mais montanhoso e valorizado o ter-
reno a ser atravessado, mais cara é a implantação da infra-estrutura. 

De acordo com a experiência internacional, os custos de implantação de 
linhas de alta velocidade são da ordem de € 1,8 bilhão por cada 100 km. 
Como uma parte importante dos benefícios da alta velocidade não se trans-
forma em fl uxo de receitas do projeto, a sua viabilidade fi nanceira depende 
do aporte de recursos por parte do setor público. A participação pública 
deve se limitar ao valor das externalidades positivas geradas pelo trem-
bala, ou seja, ao valor social da redução de congestionamentos e de aci-
dentes, menor emissão de poluentes, menor uso do solo e aumento da com-
petitividade da região atendida pelo projeto. A valorização dos imóveis e 
terrenos nas imediações das estações de alta velocidade pode representar 
uma fonte adicional de recursos para seu fi nanciamento. 

A fi m de que o projeto do trem-bala ofereça retorno econômico positivo 
para a sociedade, é necessário que sua geração de benefícios exceda os 
grandes custos de implantação. O cálculo de custos e, principalmente, de 
benefícios do projeto é bastante complexo, mas fundamental para que as 
decisões sobre sua execução sejam pautadas por considerações econômi-
cas. Previsões excessivamente otimistas sobre custos e demanda, conforme 
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mostram os exemplos de Taiwan e, principalmente, da Coréia do Sul, são 
politicamente convenientes para garantir a aprovação dos projetos. Mas 
podem resultar em frustrações e decisões equivocadas, somente percebidas 
pelos contribuintes que custearam o projeto após a sua inauguração.
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RESUMO  A América Latina 
constitui um dos principais destinos 
das exportações brasileiras de bens 
e serviços com alto valor agregado. 
A região é uma das prioridades 
da política externa brasileira, com 
destaque para a integração física e 
econômica da América do Sul, a qual 
requer investimentos em setores como 
energia e transporte. O Convênio de 
Pagamentos e Créditos Recíprocos 
(CCR) da Associação Latino-
Americana de Integração (Aladi) 
tem cumprido importante papel na 
viabilização de fi nanciamentos a esses 
investimentos. O CCR é subscrito 
pelos bancos centrais de 12 países 
da América Latina, por meio do 
qual são cursados e compensados os 
pagamentos derivados do comércio 
intra-regional. Os fi nanciamentos a 
projetos de infra-estrutura cursados 
no Convênio correspondem, 
essencialmente, ao apoio do governo 
brasileiro às exportações de bens 
e serviços para países da região. O 
presente artigo apresenta uma descrição 
do funcionamento do CCR e de sua 
regulamentação nos países signatários.

ABSTRACT Latin America is 
one of the leading destinations of 
Brazilian exports of high added value 
goods and services. This region is 
one of the priorities in the Brazilian 
external policy, with special focus 
on the physical and economic 
integration of South America, which 
requires investments in energy 
and transport industries. The 
Agreement on Reciprocal Payments 
and Credits (CCR) of Associação 
Latino-Americana de Integração 
(Latin American Association for 
Integration – Aladi) has been playing 
a key role in the fi nancing for these 
investments. The CCR is subscribed 
by central banks from 12 Latin 
American countries, through which 
regional trade payments are made and 
cleared. Financing to infrastructure 
projects covered by the Agreement 
essentially correspond to the Brazilian 
government’s support to export of 
goods and services to neighboring 
countries. This article presents a 
description of how CCR and its 
regulation in signatory countries.
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1. Introdução

A América Latina constitui um dos principais destinos das exportações bra-
sileiras de bens e serviços com alto valor agregado. A participação de pro-
dutos industrializados na pauta de exportações para a região foi da ordem de 
92% no período de 1990 a 2007, respondendo por cerca de 30% das expor-
tações totais de produtos industrializados do Brasil. Além da  importância 
do ponto de vista comercial, a região é uma das prioridades da po lítica 
externa brasileira, com destaque para o objetivo de integração da América 
do Sul. 

Nesse contexto, o Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR) 
da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), um sistema de 
compensações multilateral entre bancos centrais de 12 países da América 
Latina,1 destaca-se como um instrumento que presta relevante papel no 
desenvolvimento do comércio intra-regional desde sua criação, na década 
de 1960. A partir de meados da década de 1990, verifi ca-se um crescente 
papel do CCR como facilitador de fi nanciamentos de longo prazo para 
projetos de infra-estrutura na região. 

Os fi nanciamentos a projetos de infra-estrutura cursados no convênio cor-
respondem, essencialmente, ao apoio do governo brasileiro às exportações 
de bens e serviços para países da região. O fi nanciamento a esse segmento 
reveste-se de especial importância por alavancar investimentos em setores 
de infra-estrutura, como energia e transporte, que são essenciais para o 
desenvolvimento econômico e social dos países e para a integração física 
e econômica da América do Sul. A experiência do BNDES demonstra que, 
em média, cada US$ 1 desembolsado em fi nanciamento à exportação para 
a região corresponde a US$ 2 em investimentos nos projetos de infra-estru-
tura dos países. 

O principal desafi o na estruturação de fi nanciamentos para países da Amé-
rica Latina consiste na obtenção de garantias adequadas a um custo com-
petitivo. Nesse sentido, o uso do CCR tem se revelado um fator relevante 
na estruturação das garantias dos fi nanciamentos brasileiros para a região. 
A título de ilustração, cerca de 72% dos US$ 3 bilhões desembolsados pelo 
BNDES em fi nanciamentos para países da América do Sul no período de 
1997 a 2007 contaram com o CCR como instrumento mitigador de risco. 

1 Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, República Domini-
cana, Uruguai e Venezuela.
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Tendo em vista a relevância do CCR na estruturação de fi nanciamento às 
exportações brasileiras destinadas a projetos de infra-estrutura na América 
Latina, o que benefi cia tanto a economia brasileira, por meio das expor-
tações, quanto os países da região, pelo maior acesso a crédito para im-
portação de bens e serviços de qualidade a custo competitivo, o presente 
trabalho apresenta uma descrição do funcionamento do convênio e de sua 
regulamentação nos países signatários, destacando sua utilização na es-
truturação de fi nanciamentos destinados a projetos de infra-estrutura na 
região.

O trabalho está dividido em sete seções. Além desta seção inicial, a se-
gunda seção explica o que é e como funciona o CCR. Em seguida, são 
apresentados dados sobre a utilização do convênio pelos países. A quarta 
seção mostra a relação existente entre o fi nanciamento para a região e o uso 
do convênio nas operações. A quinta seção identifi ca as principais regras 
internas dos países para o curso de operações no convênio. Na sexta seção, 
são apresentados casos de sucesso em operações de fi nanciamento a ex-
portações destinadas a projetos de infra-estrutura. Por fi m, a última seção 
conclui o trabalho com algumas considerações sobre o papel do CCR na 
estruturação de fi nanciamento à infra-estrutura na região.

2. O Que É e como Funciona o CCR

O CCR é um convênio subscrito pelos bancos centrais de 12 países da 
América Latina, através do qual são cursados e compensados entre eles os 
pagamentos derivados de operações de comércio intra-regional. Trata-se 
de um sistema de pagamentos composto pela combinação de dois meca-
nismos fundamentais: uma câmara de compensação entre bancos centrais, 
acoplada a acordos de crédito.

Como outros mecanismos de compensação monetária, a função primeira do 
CCR é permitir economias na utilização de meios de pagamento pelo siste-
ma. Em vez de se exigir que cada transação entre países membros envolva 
meios de pagamento internacionais, débitos e créditos bilaterais podem ser 
compensados multilateralmente e liquidados.2 O caráter multilateral do sis-
tema de compensação signifi ca que, depois da realização de ope ra ções de 
comércio com diversos países, obtém-se um único saldo de débito ou cré-
dito por país com o sistema.

2 A compensação multilateral é quadrimestral: em abril, agosto e dezembro. 
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O funcionamento do CCR prevê que cada banco central estabeleça com 
cada um dos demais uma linha de crédito recíproco para fi nanciar a dife-
rença diária entre débitos e créditos até a compensação quadrimestral ou 
até o pagamento antecipado.3 Essas linhas de crédito variam, entre outros 
critérios, em função da importância das correntes comerciais estabelecidas 
entre os países. Em 2007, de acordo com o Banco Central do Brasil (Ba-
cen), o custo médio das linhas de crédito no convênio para os países com 
débitos a cursar foi de 6,28% a.a.4

Os pagamentos derivados do comércio de bens e serviços entre os países 
signatários do convênio, incluindo os juros de fi nanciamentos ao comércio, 
bem como despesas e comissões bancárias associadas a essas operações, 
são passíveis de serem cursados no CCR. Uma vez incluídos nesse me-
canismo, tais débitos tornam-se irrevogáveis, contando com garantia de 
conversibilidade, transferibilidade e pagamento por parte do banco central 
devedor.5

Essas características mitigam consideravelmente os riscos comercial e po-
lítico do fi nanciamento para o credor, uma vez que os bancos centrais ga-
rantem mutuamente: 

a conversão imediata para dólares norte-americanos dos pagamentos 
efetuados em moeda local pelo banco comercial do importador; 

a transferência ao banco central do exportador dos dólares decorrentes 
dos pagamentos já convertidos; e

o pagamento da dívida, ou seja, sua efetiva liquidação até a data da com-
pensação multilateral. 

3 É possível ultrapassar o limite das linhas de crédito mediante pagamento antecipado do volume 
excedido.

4 O custo das linhas de crédito no CCR é calculado pela Libor (London Interbank Offered Rate) de 
quatro meses acrescida de spread de 1%. A título de ilustração, a taxa média referencial de remu-
neração de reservas internacionais Libid (London Interbank Bid Rate) de quatro meses, em 2007, 
foi de 5,01% a.a., representando um spread de 1,27% a.a. sobre a taxa cobrada dos débitos no 
CCR no mesmo período. Entre 1986 e 1990, esse spread médio foi de 0,59% a.a. Esse diferencial 
tem motivado o maior nível de antecipação dos pagamentos no convênio nos últimos anos, que al-
cançou 91% em 2007. Porém, alguns países têm compensado 100% de seus débitos, como o Brasil 
(desde 2001), o México (desde 2003) e a Argentina, durante o auge de sua crise fi nanceira entre 
2002 e 2003.

5 Há, ainda, a garantia de reembolso automático às instituições autorizadas a operar no convênio, 
que consiste no pagamento, pelo banco central do país, do valor do título cursado no CCR na 
data de seu vencimento, antes, portanto, de sua efetiva liquidação na compensação quadrimestral. 
Cada banco central regulamenta internamente o funcionamento dessa garantia. 

•

•

•
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Cumpre ressaltar que não há registros de inadimplemento no histórico do 
convênio, mas apenas escassos casos de mora, o que testemunha a favor da 
efi cácia desse sistema de garantias embutido no CCR.6

Além do convênio propriamente dito, o funcionamento do CCR é discipli-
nado por um regulamento e pelas normas internas aprovadas pelos bancos 
centrais de cada país, os quais possuem autonomia para defi nir as garantias 
oferecidas no âmbito do convênio, as operações passíveis de serem cana-
lizadas e os instrumentos admissíveis. Dessa forma, observa-se, ao longo 
dos anos, mudanças nas regras de cada país para o uso desse mecanismo, 
ora restringindo-o, ora ampliando ou até mesmo tornando mandatório o 
seu uso, em função da conjuntura econômica por que passam os países.

As fl utuações na utilização do CCR observadas ao longo da sua história re-
fl etem, em última instância, fatores que estavam presentes na própria ori-
gem. Criado em sua primeira versão em 1965, após um longo período de 
discussões na primeira metade da década de 1960, sob a infl uência da bem-
sucedida experiência da União Européia de Pagamento (UEP, 1950–1958), 
a criação do CCR recebeu grande impulso do problema, então premente, 
da escassez de divisas. Ao mesmo tempo, o convênio foi desenhado tendo 
em vista os objetivos estratégicos de conduzir a criação de uma área de li-
vre comércio na América Latina e de ser um componente fundamental da 
estratégia de desenvolvimento econômico da região.

Não obstante sua contribuição para alcançar os objetivos de longo prazo 
traçados, a utilização do CCR sempre sofreu forte infl uência do ambiente 
econômico internacional, em especial no que diz respeito ao grau de liqui-
dez do mercado de capital: em períodos de maior liquidez internacional, 
os paí ses tendem a reduzir sua utilização, ocorrendo o contrário em perío-
dos de escassez de divisas.

6  Desde sua criação, em 1965, até 1990, foram registrados 17 eventos em que os bancos centrais 
signatários do convênio deixaram de efetivar os pagamentos das compensações nas respectivas 
datas. A República Dominicana atrasou por oito vezes, seguida do Equador (cinco vezes), Peru 
(duas vezes), Argentina e Bolívia (uma vez cada). Em todas essas ocasiões, os créditos foram rene-
gociados e integralmente honrados pelos países devedores. Após 1990, não há registro de atrasos 
no pagamento. Desde 1991, o CCR conta com o Programa de Pagamentos Automáticos (PAP), que 
concede automaticamente ao banco central que não puder quitar suas dívidas num determinado 
período de liquidação um prazo adicional de um quadrimestre para quitá-las. O PAP reforçou o 
caráter multilateral do mecanismo de compensação do convênio. Antes da vigência do PAP, caso 
um banco central não pudesse cumprir com suas obrigações, fi cava excluído da compensação e 
a negociação da sua dívida ocorria bilateralmente com os países credores. Com o PAP, a dívida 
do país fi ca com o sistema, o que signifi ca que os países compartilham o risco de default e podem 
tomar ação conjunta em relação ao mesmo.



86  CCR: SEU PAPEL NO FINANCIAMENTO À INFRA-ESTRUTURA

O maior percentual de utilização do CCR no comércio intra-regional foi al-
cançado nos anos 1980, após sua reformulação em 19827 e em meio à crise 
da dívida. Na década de 1990, sua utilização foi paulatinamente reduzida 
pela combinação do aumento de liquidez com adoção de reformas insti-
tucionais que aumentaram o grau de independência dos bancos centrais. 
Se, nos anos 1980, em média, 83% das importações intra-regionais eram 
cursadas por meio do CCR, no período 2001–2004, esse mesmo índice se 
reduziu a 3%, voltando a 7% em 20068.

3. A Utilização do CCR pelos Países

O volume de pagamentos cursados no convênio apresentou tendência de 
crescimento desde sua criação, em 1965, até 1995, quando alcançou o vo-
lume máximo de US$ 14 bilhões. A partir de 1996, ocorreu redução em sua 
utilização, até atingir o volume mínimo de US$ 700 milhões em 2003. 

A partir de 2004, observa-se a retomada da canalização de pagamentos 
via CCR, graças, principalmente, ao uso intensivo da Venezuela para pa-
gamento de operações de importações de curto prazo9 e, em menor medi-
da, à fl exibilização das restrições ao uso do mecanismo, que haviam sido 
impostas pelos bancos centrais da região a partir de 1999.10 Em 2007, o 
volume de operações canalizadas no convênio alcançou US$ 11,4 bilhões, 
representando um crescimento de 83% sobre 2006.

O Gráfi co 1 demonstra a evolução dos débitos totais no CCR nos últimos 
24 quadrimestres.

7 O CCR foi assinado em 1965, no México, no contexto da Associação Latino-Americana de Livre 
Comércio (Alalc), que tinha sido criada em 1960 em Montevidéu. A Alalc foi fundada com o ob-
jetivo de criar uma zona de livre comércio na América Latina, que acabou não se realizando. Em 
1980, também em Montevidéu, no lugar da Alalc, foi criada a menos ambiciosa e mais fl exível 
Aladi e, em 1982, na Jamaica, foram realizados ajustes no CCR para compatibilizá-lo com as 
características da nova associação.

8 Último dado disponível.
9 A participação da Venezuela no total de débitos do CCR passou de 2%, no segundo quadrimestre 

de 2003, para 94%, no terceiro quadrimestre de 2007. O aumento de importância da Venezuela no 
fl uxo total de recursos do convênio se justifi ca pela centralização cambial implantada em março 
de 2003 por aquele país, através da criação do novo Regime de Administração de Divisas (RAD) e 
da Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), e a fl exibilização de regras para importações 
canalizadas pelo CCR (Convênio Cambiário 5, de 7.10.2003).

10 A retomada do uso do CCR para o curso de novos fi nanciamentos brasileiros de longo prazo no 
convênio afetará com mais intensidade o volume quadrimestral a partir de 2008-2009, quando se 
iniciam suas amortizações.
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GRÁFICO 1

Débitos Totais no CCR

Fonte: Aladi e SisExim.

Em 2007, a Venezuela respondeu por 93% do total de débitos no Convênio, 
com um total de US$ 10,6 bilhões. Em seguida, aparecem o Equador, com 
US$ 153 milhões, o Brasil, com US$ 124 milhões, e a Argentina, com US$ 
115 milhões. No mesmo ano, os maiores credores do CCR foram a Colôm-
bia, com US$ 4,5 bilhões (39%), o Brasil, com US$ 3 bilhões (26%) e o 
México, com US$ 1,2 bilhão (10%).

A participação da Venezuela como grande importador através do CCR tem 
gerado uma posição superavitária para a maioria dos países no convênio, 
com exceção da República Dominicana,11 do Uruguai e da própria Vene-
zuela, que praticamente não utilizam o CCR para operações de exporta-
ções. A Tabela 1 apresenta o resumo da utilização do CCR em 2007.

11 A República Dominicana tem utilizado o CCR, fundamentalmente, para importações com fi nan-
ciamento de longo prazo brasileiro. Em 2007, o Brasil respondeu por 75% dos débitos do país no 
convênio. A amortização de fi nanciamentos do BNDES representou 92% desse total.
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TABELA 1

Indicadores de Utilização do CCR em 2007
(Valores em US$ Milhões)

PAÍSES

RECURSOS PAGOS E RECEBIDOS 
VIA CCR DÉBITOS 

COM O 
BRASIL

% DO 
BRASIL NOS 

DÉBITOS Débitos 

Totais 

Créditos 

Totais

Saldo 

(C-D) 

Argentina 115 736 621 108 94

Bolívia 45 57 12 22 48

Brasil 124 2.996 2.872 n.a.     n.a.

Chile 49 843 794 29 58

Colômbia 26 4.503 4.477 17 66

Equador 153 401 248 97 63

México 10 1.195 1.186 3 29

Paraguai 34 86 51 25 72

Peru 78 534 456 48 61

Rep. Dominicana 59 – -59 44 75

Uruguai 58 49 -9 37 63

Venezuela 10.653 3 -10.650 2.568 24

Total 11.404 11.404 0 2.996 26

Fonte: Aladi e SisExim.

O Brasil apresenta participação superior a 50% nos débitos de oito paí-
ses que compõem o convênio: Argentina (94%), República Dominicana 
(75%), Paraguai (72%), Colômbia (66%), Equador (63%), Uruguai (63%), 
Peru (61%) e Chile (58%). A participação do Brasil no total de débitos, 
descontada a Venezuela e o próprio Brasil, é de 68%.

A condição de principal credor desses países no CCR também pode ser 
observada na Tabela 2, que mostra o fl uxo de pagamentos e recebimentos 
do Brasil em 2007.

Em 2007, o Brasil foi credor no CCR com todos os países, à exceção do 
Chile (posição devedora de US$ 70 milhões). Essa situação deve-se, em 
parte, à utilização do convênio pelo Brasil para operações de exportações 
fi nanciadas. De fato, em 2007, a participação dos créditos do BNDES no to-
tal de créditos do Brasil com alguns dos principais devedores do país no 
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CCR foi elevada: República Dominicana (92%), Equador (57%), Argenti-
na (46%) e Paraguai (43%).
TABELA 2
Fluxo de Pagamentos e Recebimentos do Brasil em 2007
(Valores em US$ Milhões)

PAÍSES 
DÉBITOS DO 

BRASIL
CRÉDITOS 
DO BRASIL

SALDO

VOLUME DE 
CRÉDITO DO 
BRASIL REF. 
OPERAÇÕES 

DO BNDES

% DE 
CRÉDITO DO 
BRASIL REF. 
OPERAÇÕES 

DO BNDES 

Brasil      

Argentina 16 108 91 50 46

Bolívia 0 22 22 4 19

Chile 99 29 -70 0 0

Colômbia 0 17 17 – 0

Equador 0 97 97 55 57

México – 3 3 – 0

Paraguai 0 25 25 11 43

Peru 2 48 46 – 0

Rep.Dominicana – 44 44 41 92

Uruguai 7 37 30 3 9

Venezuela 0 2.568 2.568 5 0

Total 124 2.996 2.872 168 6

Fonte: Aladi e SisExim.

O percentual de créditos do Brasil referentes a operações do BNDES em 
2007 representou 38% do total, sem considerar a Venezuela, ou 6%, con-
siderando esse país. Esse percentual tende a crescer nos próximos anos, 
em função do início da amortização de fi nanciamentos que totalizam 
 cerca de US$ 2 bilhões para Argentina, Equador, Venezuela e República 
Dominicana.

Outro indicador relevante relativo ao uso do CCR é a dimensão das linhas 
de crédito recíproco entre os bancos centrais dos países, que somam US$ 
2,8 bilhões. O Brasil possui o maior volume entre todos os países signatá-
rios do convênio, com US$ 840 milhões em linhas de crédito com os ban-
cos centrais da região. A Venezuela, apesar de ser o país que mais utiliza 
o con vênio, tem um volume de linhas de crédito de US$ 413 milhões, equi-
valente a menos da metade do volume de linhas de crédito oferecidas pelo 
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Brasil. Isso se explica pelo fato de a Venezuela, diferentemente do Brasil, 
utilizar o CCR para pagamentos de curto prazo, antecipando o pagamento 
da maior parte de seus débitos em relação à compensação quadrimestral.

As maiores linhas de crédito recíproco do Brasil são com a Venezuela 
(US$ 200 milhões), o Paraguai (US$ 150 milhões), a Argentina e o Méxi-
co (ambos com US$ 120 milhões). Destaca-se que as linhas de crédito com 
Bolívia, Equador, República Dominicana e Venezuela foram inferiores ao 
valor dos débitos desses países levados à compensação em pelo menos 
um dos quadrimestres de 2007. No caso da República Dominicana, a li-
nha de crédito é de US$ 4 milhões, frente a débitos de US$ 5,2 milhões, 
US$ 13,2 milhões e US$ 25,9 milhões no primeiro, no segundo e no ter-
ceiro quadrimestres, respectivamente. A Bolívia possui a menor linha de 
crédito com o Brasil no CCR, de US$ 1 milhão. A título de comparação, a 
linha de crédito entre Argentina e Bolívia é de US$ 20 milhões. A Tabela 3 
apresenta a relação de todas as linhas de crédito recíproco entre os países.

TABELA 3

Linhas de Crédito Recíproco Subscritas entre Bancos Centrais de 
Acordo com o Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (em 
31.12.2007) 
(Valores em US$ Mil)

 ARG BOL BRA CHL COL EQU MEX PAR PER
R. 

DOM
URU VEN 

ARG NA 20.000 120.000 50.000  5.000 3.500 20.000 10.000 40.000 500 8.000 30.000

BOL 20.000 NA  1.000  2.500   500 50 1.500 1.000 10.000 0 500 500

BRA 120.000 1.000 NA 80.000 40.000 30.000 120.000 150.000 50.000 4.000 45.000 200.000

CHL 50.000 2.500 80.000  20.000 10.000 8.000 1.500 12.000 1.000 4.000 80.000

COL 5.000  500 40.000 20.000 NA 10.000 30.000  500 8.000 5.000 1.500 30.000

EQU  3.500 50 30.000 10.000 10.000 NA 15.000  500 15.000 1.000 1.000 15.000

MEX 20.000 1.500 120.000  8.000 30.000 15.000 NA  200 15.000 5.000 6.000 30.000

PAR 10.000 1.000 150.000  1.500  500  500 200 NA 6.000 0 1.000 500

PER 40.000 10.000 50.000 12.000  8.000 15.000 15.000 6.000 NA 500 10.000 25.000

R. DOM  500 0 4.000  1.000  5.000 1.000 5.000  0 500  300 1.000

URU 8.000 500 45.000  4.000  1.500 1.000 6.000 1.000 10.000 300 NA 800

VEN 30.000 500 200.000 80.000 30.000 15.000 30.000 500 25.000 1.000 800 NA

TOTAL 307.000 37.550 840.000 269.000 150.500 101.050 250.700 171.200 191.500 18.300 78.100 412.800

Fonte: Aladi.
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4. Relação entre Financiamento à Infra-Estrutura 
e Uso do CCR

O Brasil tem sido uma importante fonte de fi nanciamento para projetos 
de infra-estrutura na região. As linhas de fi nanciamento oferecidas pelo 
governo brasileiro são relativas ao fi nanciamento das exportações e se dão 
através do BNDES e do Proex Financiamento, operado pelo Banco do Bra-
sil. No período de 1995 a 2007, o volume referente a fi nanciamentos brasi-
leiros de longo prazo cursados no CCR é da ordem de US$ 5 bilhões, com 
destaque para fi nanciamentos para projetos de infra-estrutura. Em 2007, 
99% dos US$ 490 milhões liberados pelo BNDES em fi nanciamentos para 
a América Latina destinaram-se a projetos de infra-estrutura e 92% foram 
cursados no CCR.

No que se refere ao BNDES, sua carteira de operações destinadas a proje-
tos de infra-estrutura na América do Sul tem crescido fortemente, soman-
do cerca de US$ 11 bilhões entre operações contratadas e em perspectiva, 
para investimentos da ordem de US$ 24 bilhões em projetos para constru-
ção de rodovias, pontes, hidrelétricas, gasodutos, linhas de transmissão, 
aero portos, hidrovias, portos, ferrovias e sistemas de transporte urbano 
(metrô e ônibus).

Observando a relação existente entre fi nanciamentos do BNDES para a 
América do Sul e o curso das operações no CCR, constata-se, conforme 
o Gráfi co 2, a existência de uma relação direta entre o maior volume de 
liberações e a maior incidência de uso desse mecanismo. Em 2007, ano de 
maior volume de liberações para a região, 92% do valor liberado contou 
com curso no convênio. Por outro lado, em 2003, ano em que o apoio às 
exportações destinadas à região atingiu seu menor nível, a participação 
do CCR no volume liberado foi de apenas 22%. Assim como o decrésci-
mo nas liberações observado entre 1998 e 2003 foi acompanhado de uma 
menor participação do CCR, a recuperação no volume liberado de 2003 a 
2007 caracteriza-se pela retomada do uso desse instrumento como mitiga-
dor de risco das operações.
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GRÁFICO 2

Liberações do BNDES para Financiamento de Exportações à 
América do Sul

Fonte: BNDES/SisExim.

A Tabela 4 atesta a importância desse instrumento para a estruturação das 
operações de fi nanciamento na América Latina: 70% do valor desembol-
sado pelo BNDES para o apoio a exportações para a região entre 1997 e 
2007 contaram com o curso da operação no CCR. Considerando apenas os 
países que participam do convênio, essa relação sobe para 73%. Argentina, 
Equador e República Dominicana foram os países que mais utilizaram esse 
mecanismo no período, respondendo por 77% do volume de operações 
do BNDES cursadas no CCR. Como conseqüência, esses países também 
foram os maiores receptores de fi nanciamento no período, somando 62% 
dos desembolsos.

Destaca-se o papel do CCR na maior participação de países como Equador 
e República Dominicana nos fi nanciamentos do BNDES, em comparação 
com países como Colômbia, México, Peru, Chile e Venezuela.

O Equador foi o país que mais utilizou o CCR em operações com o  BNDES, 
com 99% do total. Na seqüência, destacam-se Paraguai (94%), Bolívia 
(88%), República Dominicana (85%) e Argentina (81%).12

12 A Argentina atingiu 100% de curso de operações com o BNDES no CCR em 2007.
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TABELA 4

Participação dos Países da América Latina e do Uso do CCR nos 
Financiamentos do BNDES

PERÍODO 1997–2007

% DO 
DESEMBOLSO 

TOTAL DO 
BNDES

% DO USO 
DO CCR EM 

OPERAÇÕES 
DO PAÍS COM 

O BNDES

% DA 
PARTICIPAÇÃO 

DO PAÍS NO 
USO DO CCR 
PELO BNDES

Argentina 30,0 81,0 35,0

Equador 19,0 99,0 26,0

República Dominicana 13,0 85,0 16,0

Venezuela 11,0 28,0 4,5

Bolívia 5,6 88,0 7,1

Chile 5,4 3,0 0,2

Peru 4,2 77,0 4,7

Paraguai 3,0 94,0 4,1

Cuba 2,6 n.a. n.a.

Uruguai 2,3 41,0 1,4

México 1,9 14,0 0,4

Panamá 1,5 n.a. n.a.

Colômbia 0,8 9,0 0,1

Jamaica 0,6 n.a. n.a.

Costa Rica 0,2 n.a. n.a.

Total 100,0 70,0 100,0

Fonte: BNDES/SisExim.

No caso de Paraguai e Bolívia, os altos índices de utilização do convênio 
para estruturação de operações foram registrados até o ano 2000, antes da 
imposição de restrições ao uso do CCR nos regulamentos internos dos pa-
íses. Em ambos os casos, a menor utilização do convênio signifi cou menor 
quantidade de operações realizadas nos anos recentes. A Venezuela, que, 
por sua vez, utilizava pouco o instrumento em operações com o BNDES 
até 2004, atingiu 100% de utilização em 2007.
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5. Regras dos Países para Uso do CCR por suas 
Instituições Autorizadas

O convênio permite que cada país regulamente internamente o funciona-
mento do curso de operações pelas instituições fi nanceiras autorizadas. O 
regulamento de cada país tem impacto direto na maior ou menor facilidade 
e no custo interno do país para curso de operações no CCR.

Até o início da década de 1990, os países obrigavam o curso de operações 
intra-regionais no convênio, tendo em vista a necessidade de economizar 
divisas em um cenário de baixa liquidez pela qual passavam os países da 
região. A obrigatoriedade foi extinta pelos países ao longo da primeira me-
tade da década de 1990.13 No entanto, o maior impacto no uso do CCR 
pelos países ocorreu a partir de 1999-2000, quando a Argentina e o Bra-
sil adotaram medidas restritivas à sua utilização, com o intuito de reduzir 
os riscos comercial e soberano incorridos por seus bancos centrais nessas 
operações. Como conseqüência, os demais países também adotaram medi-
das semelhantes nos anos seguintes, levando a forte redução de operações 
cursadas a partir de 2000 e até 2003. Desde então, a fl exibilização das 
restrições anteriormente impostas pelos países tem permitido a retomada 
do uso do CCR. 

Em janeiro de 1999, a Argentina condicionou o curso de operações ao depó-
sito compulsório de 100% do valor cursado ou a 125%, no caso de a garan-
tia ser constituída em títulos públicos nacionais denominados em dólares.14 

Por sua vez, o Banco Central do Brasil (Bacen) editou, em 10.5.2000, a 
Circular 2.982, que restringiu a 360 dias o prazo máximo das operações 
passíveis de curso no convênio e estabeleceu a sistemática de recolhimento 
antecipado para as operações de importações no CCR, excetuadas aquelas 
até US$ 100 mil oriundas dos países do Mercosul, da Bolívia e do Chile.

Apenas em 2002, por meio da Circular 3.160, de 30 de outubro, o Bacen 
voltou a permitir o curso de operações de importação e exportação com 
prazo superior a 360 dias.15 O recolhimento antecipado para as operações 
de importação foi revogado pela Circular 3.211, de 4.12.2003. 

13 Já em 1995, o Banco Central do Brasil conferia caráter voluntário ao curso de pagamentos pelo 
CCR (Circular 2.650, de 27.12.1995).

14 Comunicación “A” 2.770, de 4.9.1998. A entrada em vigor dessa normativa foi postergada para 
31.10.1999 nos casos de operações com países do Mercosul, Chile e Bolívia. 

15 As operações de exportação com prazo superior a 360 dias deixaram de contar com o reembolso 
automático do Bacen. 
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A seguir, é apresentado um resumo das principais regras atualmente vi-
gentes nos países para o curso de operações no CCR. As condições gerais 
para uso do convênio serão apresentadas de forma agregada, por serem 
semelhantes na maioria dos países. Já os limites de volume e prazo de ope-
rações, bem como as garantias exigidas por cada banco central para o curso 
de operações pelas instituições fi nanceiras locais autorizadas a operar no 
Convênio, serão apresentadas separadamente por país, em função da sua 
diversidade.

5.1. Condições Gerais para Uso do Convênio

Instrumentos Passíveis de Curso 

Os principais documentos de pagamento admissíveis nos regulamentos in-
ternos dos países para serem cursados no convênio são:

notas promissórias comerciais (também denominadas pagarés); 

letras de câmbio avalizadas; e

cartas de crédito ou créditos documentários.

De modo geral, os países proíbem o curso, no CCR, de cartas de crédito 
ou créditos documentários que contemplem prazo de fi nanciamento para o 
importador superior àquele estabelecido para o pagamento ao exportador. 

Curso de Serviços 

A maioria dos países permite que serviços vinculados a transações comer-
ciais sejam cursados no CCR. Os países que apresentam regulamentos 
mais restritivos são a Colômbia e o Peru. 

Os dois países permitem apenas o curso de serviços diretamente associa-
dos ao intercâmbio de mercadorias, especifi cando frete, seguros e serviços 
bancários. A normativa colombiana ainda especifi ca a proibição de curso 
de contrato turn key, comumente utilizado em operações de serviço de en-
genharia e construção. 

A Argentina, o Uruguai e a Venezuela permitem o curso de serviços rela-
cionados a operações de comércio de bens, admitindo o curso de opera-

•

•

•
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ções de comércio de serviços não associados a comércio de bens somente 
quando previsto em acordo bilateral entre bancos centrais. O regulamento 
uruguaio prevê ainda a prévia autorização de seu banco central para esses 
casos. 

A Bolívia e o Equador permitem o curso de serviços relacionados às ope-
rações comerciais de bens. Porém, esses países não prevêem a hipótese 
de curso de operações de serviços não associados ao comércio de bens, 
nem tampouco restringem os serviços cursáveis a frete, seguro e serviços 
bancários. 

O Chile permite o curso de serviços relacionados às operações comerciais 
de bens, bem como o curso de cobranças derivadas de prestações de ser-
viços ao exterior qualifi cadas como exportação. 

O Brasil faz referência ao curso de serviços vinculados a transações comer-
ciais, sem especifi car vinculação com comércio de bens. 

O México, o Paraguai e a República Dominicana, à semelhança do Brasil, 
permitem o curso de serviços sem especifi car vinculação com comércio 
de bens. A normativa mexicana faz referência “ao curso de bens e servi-
ços” e a paraguaia e a dominicana permitem “pagamentos derivados de 
operações diretas de qualquer natureza”. No caso do Paraguai, há restri-
ção quanto ao curso de serviços por meio de cartas de crédito ou créditos 
documentários . 

Operações Triangulares

A maioria dos países não permite o curso de operações de triangulação co-
mercial, em que uma instituição autorizada de um terceiro país atua como 
intermediária fi nanceira em operações comerciais realizadas entre outros 
países membros do convênio. 

A Argentina, o Brasil, o Equador, o Uruguai e o Peru permitem esse tipo 
de operação. No caso brasileiro, admite-se que cartas de crédito e créditos 
documentários decorrentes de operações triangulares sejam cursadas no 
CCR. A Argentina e o Peru permitem o curso desse tipo de operação em 
favor do país vendedor. No caso do Peru, o curso dessas operações está 
condicionado à sua autorização pelos bancos centrais do vendedor e do 
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importador. Já o Equador e o Uruguai permitem operações de triangulação 
comercial mediante autorização prévia de seus bancos centrais. 

Cartas de Crédito Stand By

A normativa brasileira prevê o curso de cartas de crédito stand by mediante 
prévia autorização dos bancos centrais envolvidos. Os países que proíbem 
expressamente o curso desse instrumento no CCR são Bolívia, Colômbia, 
Equador, México e Venezuela. 

Red Clause

Outra restrição comumente observada é a vedação de curso de operações 
com instrumentos que incluam red clause (cláusulas que permitem a ante-
cipação de recursos antes do cumprimento dos requisitos documentais).

O Brasil prevê o curso desse instrumento mediante prévia autorização dos 
bancos centrais envolvidos.

5.2. Regras Específi cas dos Países: Limites de Volume, 
Prazo e Garantias Exigidas das Instituições Financeiras 
Locais

A seguir, são apresentadas as condições e garantias exigidas por cada ban-
co central para curso de operações pelas instituições fi nanceiras autoriza-
das a operar no convênio. 

Destaca-se que essas regras aplicam-se, sobretudo, a operações privadas. 
Em alguns países, operações entre governos, em que o importador e o fi -
nanciador são entidades públicas, são cursadas diretamente por seus ban-
cos centrais. Nesses casos, é possível ultrapassar limites de prazo e volume 
previstos nos regulamentos, viabilizando operações de fi nanciamento a 
projetos de infra-estrutura que demandam longo prazo e grandes inves-
timentos. Como exemplo de países que realizaram operações com essas 
características, podem-se citar o Paraguai e o Equador.
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Argentina

Atualmente, os procedimentos operacionais do CCR na Argentina são re-
gulamentados por meio da Comunicación “A” 2.770, de 4.9.1998, e suas 
modifi cações, entre as quais a mais recente é a Comunicación “A” 4.737, 
de 22.11.2007.

O Banco Central de la República Argentina (BCRA) estabelece os seguin-
tes limites operacionais das instituições fi nanceiras autorizadas a operar no 
CCR sem exigir contragarantias adicionais:

prazo máximo de emissão dos instrumentos de um ano; e

valor total cursado por cada instituição fi nanceira autorizada de, no má-
ximo, 15% de seu patrimônio de referência,16 limitado a operações com 
prazo de até um ano;

Para operações que ultrapassem o prazo de um ano ou o limite operacio-
nal anteriormente descrito, o BCRA exige que as instituições fi nanceiras 
 constituam depósito compulsório em conta não-remunerada, antes da for-
malização da operação e vigente pelo período total da mesma, o qual po-
derá ser:

em dólares, correspondente a 100% do valor da operação; ou 

em títulos públicos nacionais denominados em dólares ou pesos, calcu-
lados a valor de mercado, correspondente a 125% do valor da operação.

Bolívia

O item 8.4.1 da normativa dos Sistemas de Compensación y Liquidación 
de Pagos y Valores en Bolivia traz histórico do CCR no país, enquanto o 
Anexo da Resolução 145/07 do Banco Central de Bolivia, vigente a partir 
de 2.1.2008, contém as mais recentes regras operacionais para curso de 
títulos no CCR.

16 A norma argentina refere-se à responsabilidad patrimonial computable, que é uma medida contábil 
equivalente ao patrimônio de referência, cuja defi nição exata pode ser encontrada em http://www.
bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3087.pdf. 

•

•

•

•
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Atualmente, há limite de até 10% do patrimônio líquido das instituições fi -
nanceiras bolivianas para curso de operações pelo CCR. Adicionalmente, o 
prazo máximo dessas operações varia em função do rating de longo prazo 
das referidas instituições fi nanceiras, de acordo com a Tabela 5.

TABELA 5

Classifi cação de Risco Creditício de Longo Prazo
MOODY’S LATIN AMERICA 

(EM MOEDA ESTRANGEIRA) FITCH RATINGS
PRAZO MÁXIMO DOS 

INSTRUMENTOS

Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA- 5 anos

A1 A+ 3 anos

A2 A 2 anos

A3 A- 1 ano

Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB- 6 meses

Fonte: Aladi.

Até 1999, as condições de operação sob o convênio eram menos rígidas. 
O prazo máximo das operações cursadas era de cinco anos e a exposição 
máxima por instituição era equivalente a 60% do respectivo patrimônio 
contábil. 

Brasil

O Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais  (RMCCI) 
é a normativa editada pelo Bacen, que trata do CCR em seu Título 1 – Mer-
cado de Câmbio, Capítulo 17. A última atualização da referida norma data 
de 12.3.2008, por meio da Circular 3.379 do Bacen. 

No caso brasileiro, o Bacen estabelece, para cada instituição fi nanceira, li-
mites operacionais de caráter global a serem observados quando da emis-
são e da concessão de avais em instrumentos aceitos pelo sistema.

Até 2003, à semelhança da regra atualmente vigente na Argentina, o  Bacen 
estipulava obrigação de recolhimento antecipado para curso de operações 
de importação. Essa restrição foi revogada em 2.2.2003, quando da edi-
ção da Medida Provisória 142. Convertida na Lei 10.844, de 4.3.2004, 
propiciou a minoração do risco bancário assumido pelo Bacen no CCR, 
ao determinar que seus créditos contra instituição fi nanceira credenciada a 
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operar no convênio não seriam alcançados pela decretação de intervenção 
na instituição fi nanceira credenciada, declaração de sua liquidação extra-
judicial ou falência, não integrando a massa falida (Artigo 1º).

O curso de operações de exportação contava, até maio de 2000, com o 
reembolso automático pelo Bacen na data do vencimento dos títulos cur-
sados. Atualmente, apenas as exportações com prazo de até 360 dias fun-
cionam dentro da sistemática de reembolso automático. Para as operações 
com prazo superior a um ano, o pagamento ao credor está condicionado ao 
prévio recebimento, pelo Bacen, do valor devido por ocasião da liquidação 
da compensação quadrimestral.

Chile

O capítulo VI do Compendio de Normas de Cambios Internacionales e seu 
Manual de Procedimentos e Formulários de Informação, que conta com 
cinco anexos, publicado pelo Banco Central de Chile por meio do Acuerdo 
961-04-020117, aprovado pela Circular 768, de 23.1.2002, contém as nor-
mas e procedimentos para canalização de operações através do CCR.

No que se refere aos limites de operação, não há determinação genérica de 
prazo ou valor máximo das operações passíveis de curso no CCR, como 
ocorre em outros países. 

Colômbia

O Banco de la República, que exerce as funções de banco central, disciplina 
a aplicação do CCR por meio da Circular Reglamentaria Externa – DCIN 
– 85, de 4.12.2003, incorporada ao Manual de Cambios Internacionales.

O limite máximo do valor dos instrumentos de pagamento emitidos pe-
las instituições autorizadas colombianas não poderá superar 35%17 de seu 
 patrimônio técnico.18

17 No primeiro ano após a autorização para cursar operações no CCR, o limite de operações é de 
12% do patrimônio técnico da instituição fi nanceira; para o segundo ano, o limite será de 25% do 
patrimônio técnico. 

18 Para estabelecimento dos limites previstos na normativa colombiana, o patrimônio técnico das 
instituições fi nanceiras autorizadas deve ser convertido em dólar.
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Operações com prazo superior a um ano não podem superar um terço do 
limite das instituições autorizadas, ou seja, estão restritas a, no máximo, 
11,67% do patrimônio técnico das instituições fi nanceiras.

Ordens de pagamento e giros nominativos não poderão ter prazo de valida-
de superior a 90 dias, contados da sua emissão, e só poderão ser cursados 
após a instituição autorizada efetuar a cobertura dos seus valores perante 
o banco central. Caso não haja pedido de cobrança dos instrumentos nem 
pedido de anulação dos mesmos no prazo de 180 dias, os referidos valores 
serão devolvidos à instituição fi nanceira.

Equador

O Banco Central del Ecuador (BCE) disciplina o curso de operações pelo 
CCR na Resolución Administrativa BCE 049-2001, de 18.12.2001, e no 
Libro I – Política Monetaria-Crediticia, Título Tercero – Operaciones con 
el Banco Central. A última alteração ocorreu com a edição da Regulación 
074-2001, de 18.1.2001. 

Os limites de exposição e prazos de operações são estabelecidos individu-
almente para cada instituição fi nanceira autorizada a operar no CCR. No 
que se refere ao limite de exposição, o BCE estabelece um percentual de 
5% a 35% do patrimônio técnico constituído da instituição fi nanceira em 
função de sua classifi cação de risco. O limite de exposição por instituição 
não poderá ultrapassar 20% do valor das linhas de crédito bilaterais man-
tidas pelo BCE no convênio.19

A normativa interna do BCE prevê que todas as operações cursadas através 
do CCR, dentro do limite atribuído a cada instituição fi nanceira, deverão 
ser garantidas em 140% (podendo haver ampliação) do valor da opera-
ção por ativos transferidos a um fi deicomisso mercantil de garantia, que 
deverá ser constituído pelas instituições autorizadas. O BCE será o benefi -
ciário de tal fi deicomisso mercantil, cujo objetivo é respaldar as operações 
de comércio exterior cursadas através do CCR.

As instituições autorizadas não poderão realizar operações que excedam 
os limites ou prazos estabelecidos para a instituição pelo BCE, salvo me-
diante depósito prévio, em espécie, de 100% do valor da operação, para 

19  Corresponde a cerca de US$ 20 milhões.
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constituir depósito colateral não remunerado numa conta do BCE, o qual 
será restituído após regularização da situação.

México

A Circular 2031/97, de 17.4.1997, expedida pelo Banco de México, traz 
as Reglas de Operación del Convenio de Pagos e Créditos Recíprocos 
Suscrito por el Banco de México y los Bancos Centrales de los demás 
Países Miembros de la Aladi y de la República Dominicana, que foi pos-
teriormente modifi cada pela Circular-Telefax 9-2006, vigente a partir de 
24.7.2006.

O prazo de validade de uma ordem de pagamento ou de um giro nominativo 
deverá ser de até 90 dias contados da data de emissão. No caso das ordens 
de pagamento, é permitida prorrogação do prazo por mais 90 dias caso 
haja consentimento do Banco de México.

Quanto aos créditos recebidos, seus instrumentos são classifi cados em 
maiores ou menores do que 180 dias. Tal classifi cação é utilizada para esta-
belecer prioridades na cobertura dos reembolsos, caso o CCR se encerre e 
algum banco central tenha saldo devedor com o Banco de México. Caso isso 
ocorra, os reembolsos de instrumentos de até 180 dias terão prioridade. 

No ato da autorização, o Banco Central estipulará um limite para assunção 
de obrigações por parte da instituição mexicana credenciada. Caso  deseje, 
a referida instituição pode requerer ao Banco de México aumento do li-
mite estabelecido.

Paraguai

Atualmente, o curso de operações pelo CCR no Paraguai está disciplinado 
pela Resolução do Banco Central del Paraguay (BCP) 7, de 22.9.1994.

No que diz respeito às limitações impostas por tal ato normativo, o item 
VIII prevê que somente poderão ser cursados pelo CCR títulos20 com prazo 
de vencimento de até 365 dias, contados a partir da data de emissão, do 

20 Órdenes de pago, giros nominativos, cartas de crédito, créditos documentários, letras correspon-
dientes a operaciones comerciales avaladas por instituciones autorizadas y pagarés derivados de 
operaciones comerciales. 
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aval ou de sua negociação. Excetuam-se de tal prazo as ordens de paga-
mento, que somente serão cursadas se o prazo máximo for de 180 dias.

Essa mesma normativa prevê que, no caso de comercialização de bens de 
capital, o BCP poderá autorizar o curso de operações com prazo superior 
a 365 dias.

Quanto ao limite de exposição dos bancos autorizados a operar no CCR, o 
BCP dispôs que o valor das operações cursadas não poderá exceder 100% 
do capital integralizado da instituição autorizada, deduzidas as perdas do 
exercício vigente e as acumuladas.21 Esse limite poderá ser ultrapassado 
mediante apresentação de carta de crédito stand by em favor do BCP, emi-
tida por banco no exterior com classifi cação de risco de longo prazo “A”, 
segundo as agências Standard & Poor’s e Moody’s Investors Service.

A Lei Orgânica do BCP, no seu artigo 59, proíbe a instituição de conceder 
garantias ou avais de qualquer natureza a instituições privadas. No que se 
refere ao setor público, a concessão de garantias e avais está condicionada 
a prévia autorização legal.22

Peru

O Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) emite normas que devem ser 
observadas pelas instituições fi nanceiras que desejam utilizar o Convênio 
de Pagamentos e Créditos Recíprocos da Aladi. Para tanto, emite circulares 
que contêm os procedimentos operacionais do CCR, quais sejam: Circu-
lar 26-2007-BCRP, de 4.12.2007, Circular 30-98-EF/90, de 31.12.1998, e 
Circu lar 37-96-EF/90, de 22.11.1996.

Para poder cursar operações através do CCR, as instituições fi nanceiras 
peruanas estão sujeitas à autorização expressa do BCRP, que determina os 
valores e prazos máximos que cada instituição fi nanceira poderá cursar no 
CCR com base na sua situação fi nanceira e patrimonial. É possível, porém, 

21  El importe de operaciones cursadas a través del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) no excederá del 100% (cien por cien) del Ca-
pital Integrado de la Institución Autorizada respectiva, deducido pérdidas acumuladas y del ejerci-
cio vigente si hubieren, sin perjuicio de la aplicación de los coefi cientes técnicos dispuestos en las 
leyes bancarias y reglamentaciones complementarias”.

22  Foi o que ocorreu no caso do fi nanciamento à recuperação da estrada denominada Ruta 10, quan-
do o curso da operação no CCR foi autorizado pela Lei 1.764, de 14.9.2001, que determinou que 
se realizasse convenio interinstitucional entre o Ministério de Hacienda e o BCP.
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o curso de operações além do limite inicialmente estabelecido, desde que 
haja autorização prévia do BCRP e que sejam depositadas garantias de 
execução em favor do BCRP.

Diferentemente do que ocorre em outros países, o BCRP cobra das institui-
ções fi nanceiras peruanas autorizadas a operar no CCR uma taxa sobre os 
débitos efetuados (taxa de recuperação de custos fi nanceiros) pelos bancos 
centrais dos outros países. Além da taxa de recuperação de custos fi nan-
ceiros, o BCRP cobra uma comissão de administração incidente sobre os 
reembolsos efetuados e valores pagos.

República Dominicana

As Reglamentaciones internas al Banco Central de la Republica Dominica-
na para el Uso de los Convenios de Pagos y Créditos Recíprocos por parte 
de las Instituciones Autorizadas permitem o curso do CCR de instrumentos 
relativos a operações diretas, de qualquer natureza, desde que as mercado-
rias, serviços ou transferências pessoais sejam originárias do país de resi-
dência da instituição de crédito para a qual se ordena fazer o pagamento.

O prazo de validade de uma ordem de pagamento ou de um giro nomina-
tivo deverá ser de até 90 dias contados da data de emissão. No caso das 
ordens de pagamento, é permitida prorrogação do prazo, caso haja consen-
timento dos bancos centrais envolvidos. O documento não menciona prazo 
de validade para os demais instrumentos aceitos nem limites de exposição 
das instituições fi nanceiras autorizadas a operar ou exigência de constitui-
ção de garantias para curso de operação no CCR.

Uruguai

O curso de operações pelo CCR no Uruguai está disciplinado no livro IX, 
primeira parte, da Recopilación de Normas de Operaciones do Banco Cen-
tral del Uruguay (BCU), cuja última atualização foi implementada pela 
Circular 1.977, de 16.11.2007.

O limite de exposição das instituições autorizadas a operar no CCR no 
Uruguai não poderá exceder as seguintes margens, de acordo com a natu-
reza da instituição:
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a. bancos privados U$S 5.000.000 

b. casas fi nancieras U$S 3.000.000 

c. cooperativas de intermediación fi nanciera U$S 3.000.000 

d. instituciones fi nancieras externas U$S 1.000.000 

O montante das operações com vencimento acima de 360 dias, a partir 
da data de emissão do aval, não poderá superar 30% da margem total que 
corresponda a cada tipo de instituição fi nanceira.

As margens de operação no CCR das instituições fi nanceiras uruguaias 
podem ser ampliadas desde que seja feito depósito de garantia em títu-
los do tesouro, letras de tesouraria e certifi cados de depósito a prazo fi xo 
e mediante autorização do BCU, acordando avalizar os títulos dentro do 
convênio.

Venezuela

A canalização de operações pelo CCR na Venezuela é disciplinada prin-
cipalmente pelo Instructivo para la Tramitación de Operaciones a través 
de lo Convenio de Pagos e Créditos Recíprocos, publicado em 7.6.2007, 
contido na Resolución del Banco Central de Venezuela (BCV) 07-06-01.

Como ocorre em outros países, as instituições fi nanceiras venezuelanas es-
tão sujeitas a prévia autorização do BCV para operar sob o CCR. O sistema 
legal venezuelano prevê, ainda, a participação da Cadivi no procedimento 
de autorização para o curso das operações e aquisição de divisas.

Após a autorização para cursar operações, o BCV estabelece para cada ins-
tituição fi nanceira os valores máximos que podem ser cursados por meio 
do CCR para o pagamento de operações de importação. É possível, entre-
tanto, ultrapassar tais limites mediante a constituição prévia de garantias 
perante o BCV. Ao contrário do previsto na legislação de outros países, não 
há limite expresso quanto à receita operacional ou classifi cação de risco 
das instituições fi nanceiras.

As operações de importação amparadas por instrumentos de pagamento 
com prazos superiores a 180 dias devem ser previamente autorizadas pelo 
BCV.
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TABELA 6

Quadro-Resumo das Condições de Uso do CCR nos Países

PAÍSES 
PRAZO 

MÁXIMO

LIMITE DE 
EXPOSIÇÃO/                                    
GARANTIAS 

EXIGIDAS

SERVIÇOS

Argentina

Condições 1 ano

15% do patrimônio 
de referência, 
limitado a 
operações de até 
1 ano

Associados ao 
comércio de bens

Exceções

Mediante depósito compulsório de 
100% (em espécie) ou 125% (em 
títulos nacionais – dólares ou pesos) 
do valor da operação

Quando previsto em 
acordo bilateral entre 
BCs

Bolívia
Condições

De 6 meses 
a 5 anos 
(conforme 
classifi cação 
de risco da 
instituição)

10% do patrimônio 
contábil da 
instituição

Associados ao 
comércio de bens

Exceções Não 
identifi cadas Não identifi cadas Não identifi cadas

Brasil
Condições

Reembolso 
automático 
limitado a 
operações de 
até 360 dias

Estabelecido para 
cada instituição

Vinculados 
a transações 
comerciais

Exceções Não 
identifi cadas Não identifi cadas Não identifi cadas

Chile
Condições Não há 

previsão 
expressa

Não há previsão 
expressa

Associados ao 
comércio de bens

Exceções Exportações de 
serviços

Colômbia

Condições

1. Ordem de 
pagamento 
e giro 
nominativo: 90 
dias
2. Demais 
instrumentos: 
1 ano

 Até 35% do 
patrimônio da 
instituição

Diretamente 
associados a 
comercialização de 
bens (fretes, seguros 
e serviços bancários)

Exceções

Acima de 1 
ano restrito a 
1/3 do limite 
da instituição

Não identifi cadas Proibição de curso 
de contratos turn key

(continua)
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Equador

Condições
Estabelecido 
para cada 
instituição

1. De 5% a 35% do 
patrimônio, limitado 
a 20% do valor das 
linhas de crédito do 
BC no CCR.
2. Fideicomisso 
de garantia de 
140% do montante 
cursado

Associados ao 
comércio de bens

Exceções
Admitidas mediante depósito em 
espécie de 100% do valor da 
operação

Não identifi cadas

México

Condições

Ordem de 
pagamento 
e giro 
nominativo: 90 
dias

Estabelecido para 
cada instituição

Não há restrição

Exceções
Mediante 
consentimento 
do BC

A instituição pode 
requerer limite 
maior

Paraguai

Condições

1. Ordens de 
Pagamento: 
180 dias.
2. Demais 
instrumentos: 
365 dias

100% do capital 
integrado

Não há restrição

Exceções

BC pode 
autorizar 
prazo superior 
a 365 dias 
para bens de 
capital

Mediante Carta de 
Crédito Stand By 
emitida por banco 
no exterior com 
classifi cação de 
risco A, no mínimo

Peru
Condições

Estabelecido 
para cada 
instituição

Estabelecido para 
cada instituição

Diretamente 
associados a 
comercialização de 
bens (fretes, seguros 
e serviços bancários)

Exceções Mediante autorização do BC e 
depósito de garantias Não identifi cadas

Rep. 
Dominicana

Condições

Ordem de 
pagamento 
e giro 
nominativo: 90 
dias

Não há previsão 
expressa

Não há restrição

Exceções

Mediante 
consentimento 
dos BCs 
envolvidos

Não identifi cadas

(continua)
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Uruguai

Condições 360 dias

Defi nido de acordo 
com a natureza da 
instituição. Valor 
máximo de US$ 
5 milhões para 
bancos privados

Associados ao 
comércio de bens

Exceções
Até 30% 
do limite da 
instituição

Mediante 
autorização do BC 
e constituição de 
garantias

Quando previsto em 
acordo bitateral entre 
BCs com prévia 
autorização do BC

Venezuela

Condições 180 dias Estabelecido para 
cada instituição

Associados ao 
comércio de bens

Exceções
Mediante 
autorização 
do BC

Mediante 
constituição de 
garantias

Quando previsto em 
acordo bilateral entre 
BC

Fonte: Aladi e bancos centrais.

6. Casos de Sucesso de Operações Estruturadas 
com o CCR

Não obstante as restrições estabelecidas nos regulamentos internos para o 
curso de operações no CCR, observa-se que alguns dos países com regras 
mais rígidas para sua utilização, tais como Argentina e Equador, têm uti-
lizado com freqüência o convênio para estruturar operações de fi nancia-
mento a projetos de infra-estrutura prioritários para seu desenvolvimento 
e crescimento. A seguir, apresentamos dois casos recentes relativos a ope-
rações nesses países. 

Argentina

A Argentina constitui o melhor exemplo da capacidade do CCR de alavan-
car investimentos estratégicos para os países da região através da viabiliza-
ção de estrutura de garantia competitiva para fi nanciamento à importação 
de bens e serviços brasileiros. 

Em 2004, o país enfrentava uma crise energética associada à retomada 
de seu crescimento econômico. Como o gás é a principal fonte primária de 
energia do país,23 o governo argentino lançou um plano emergencial para 

23 Pelo Balanço Energético Anual Argentino, referente a 2006, divulgado em 2007, o gás equivalia 
a 51,3% das fontes primárias de energia produzidas naquele país (calculado em mil toneladas de 
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ampliação da produção e do transporte desse insumo. A parte inicial do 
plano, com investimentos da ordem de US$ 500 milhões, previa a expan-
são, em caráter emergencial, da capacidade de transporte dos gasodutos 
troncais da Transportadora de Gas del Sur SA (TGS) e da Transportadora 
de Gas del Norte SA (TGN) em 4,9 milhões de metros cúbicos/dia. Esses 
investimentos visavam assegurar o consumo industrial e o abastecimento 
da cidade de Buenos Aires no inverno de 2005. 

O maior desafi o para a consecução desse plano de investimentos era a 
estruturação de fi nanciamento dentro do prazo previsto. Nessa ocasião, 
a Argentina encontrava-se em plena renegociação de sua dívida exter-
na com a comunidade fi nanceira internacional, o que impedia seu aces-
so a novas linhas de fi nanciamento no mercado internacional. Além dis-
so, as transportadoras de gás, que detinham a concessão para operação 
dos gasodutos, não apresentavam condições fi nanceiras para efetuar es-
ses investimentos. 

Parte da solução encontrada pelo governo argentino para viabilizar os in-
vestimentos foi a constituição de fundos fi duciários, denominados fi deico-
missos,24 com a criação de patrimônio autônomo específi co para o fi nan-
ciamento das obras, que permitiriam a captação de recursos no mercado 
argentino. No entanto, para obtenção de fi nanciamento no volume e prazo 
requeridos, o governo argentino contou com a oferta do governo brasilei-
ro de fi nanciamento do BNDES para parcela correspondente às exporta-
ções brasileiras de bens e serviços, mediante o curso da operação no CCR. 
O crédito oferecido pelo BNDES, no valor de US$ 237 milhões, corres-
pondeu a cerca de 50% do valor dos investimentos. 

A estrutura de garantia da operação contou com Seguro de Crédito à Ex-
portação, que segurou o BNDES em 100% do valor da operação contra o 
risco de crédito no CCR. Como o risco de crédito de operações cursadas 
no CCR é baixo, o prêmio cobrado pela seguradora é reduzido, conferindo 
custo competitivo à operação. 

O regulamento argentino para curso de operações de longo prazo no con-
vênio exige depósito prévio de 100% a 125% do valor da operação em 
garantia ao BCRA. Para cumprir com essas exigências, o Banco de la 

petróleo equivalente), contra 40,4% do petróleo, 4,6% da energia hidrelétrica, 2,6% da energia 
nuclear e 1,1% de outras fontes (carvão, bagaço de cana e outras fontes renováveis).

24 Para mais informações sobre esse instrumento, consultar o artigo “O fi deicomisso como facilita-
dor do crédito na América do Sul”, disponível em http://www.bndes.gov.br/conhecimento/respos-
ta_tip.asp?publicacao=BNDES+Setorial 
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Nación Argentina (BNA) foi capitalizado com títulos da dívida argenti-
na, oferecidos em garantia ao BCRA, viabilizando o curso da operação 
no CCR.

O modelo utilizado em 2005 foi replicado em duas novas operações con-
tratadas em 2006, no valor de US$ 880 milhões para exportações de bens e 
serviços destinadas ao Programa para Ampliação da Capacidade de Trans-
porte de Gás 2006–2008. Esse programa visa aumentar a oferta de gás em 
26 milhões de metros cúbicos/dia para atender à crescente demanda por 
essa fonte de energia. 

Atualmente, o BNDES conta com US$ 5,5 bilhões em operações em pers-
pectiva para o país em exportações destinadas à construção de gasodutos, 
hidrelétricas, aquedutos, saneamento básico e metrô, todas prevendo uso 
do CCR.

Equador

O Equador tem uma das normativas internas mais restritivas para curso de 
operações no CCR, exigindo constituição de garantias no valor de 140% 
da operação, previamente ao seu curso no CCR. Não obstante, o país é 
um dos que mais utilizam o convênio para operações de fi nanciamento do 
BNDES. 

A operação de fi nanciamento a exportação de bens e serviços de enge-
nharia para construção da Hidroeléctrica San Francisco, no valor total de 
US$ 243 milhões, constitui o mais recente exemplo de estruturação de 
garantia com utilização do CCR no Equador. 

A Hidroeléctrica San Francisco é uma usina subterrânea nas montanhas 
dos Andes Centrais equatorianos, província de Tungurahua, na bacia mé-
dia do rio Pastaza. Com 230 MW de potência instalada, o equivalente a 
12% da capacidade de geração do país, a usina demandou investimentos 
da ordem de US$ 340 milhões. A obra foi recentemente inaugurada, cola-
borando para que o país diminua a importação de energia elétrica do Peru 
e da Colômbia. 

O curso dessa operação pelo CCR foi realizado diretamente pelo BCE. O 
BCE, por sua vez, é benefi ciário de um fi deicomisso mercantil, que criou 
um patrimônio autônomo para isolar os fl uxos destinados ao pagamento 
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dos investimentos e garantir o cumprimento do serviço da dívida. Mensal-
mente, 60% da receita do fi deicomisso é destinado ao BCE para o pagamen-
to dos títulos cursados no CCR. Caso não haja fundos sufi cientes para o 
serviço da dívida, o BCE honra os pagamentos e é imediatamente restitu-
ído pelo administrador do fi deicomisso, tão logo este disponha de liqui-
dez. Dessa forma, a constituição do Fideicomiso Mercantil San Francisco, 
além de servir como fonte de pagamento do fi nanciamento da obra, tem 
a função de garantia aos títulos de crédito da operação de fi nanciamento 
cursada no CCR.

7. Conclusão

Em vários estudos que abordam os aspectos do comércio intra-regional, 
a necessidade de investimentos em infra-estrutura é apontada como um 
dos principais entraves ao incremento do fl uxo de bens e serviços entre os 
países. De fato, a falta de canais efi cientes para transporte e distribuição de 
mercadorias, disponibilidade energética e de serviços de telecomunicações 
tem provocado a perda de oportunidades.

Em montante de recursos, somente na Iniciativa para Integração da In-
fra-Estrutura Regional Sul Americana (IIRSA), cujo comitê de coordena-
ção técnica é composto pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), pela Corporación Andina de Fomento (CAF) e pelo Fondo Finan-
ciero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), os governos 
construíram uma carteira de aproximadamente 350 projetos de infra-es-
trutura, que representam investimentos estimados em US$ 38 bilhões.

Para ilustrar a difi culdade de viabilizar os projetos, em 2004, os governos 
selecionaram, no marco da carteira IIRSA, um conjunto de 31 projetos 
considerados de alto impacto, para conclusão em um prazo de cinco anos. 
Os investimentos totais demandam recursos da ordem de US$ 6,5 bilhões. 
Até o momento, somente um projeto foi concluído, com a utilização in-
tegral de fontes orçamentárias do governo brasileiro (a ponte sobre o rio 
Acre).

Assim, ainda que os sistemas fi nanceiros regionais tenham alcançado 
certo grau de maturidade, que permitiu a redução da utilização do CCR 
no comércio de bens e serviços, ainda há difi culdades para fi nanciar in-
vestimentos em infra-estrutura. Nos poucos projetos que avançam, na 
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maioria das vezes, os bens e serviços são fornecidos por empresas sedia-
das fora da região, que contam com apoio fi nanceiro ofi cial dos respec-
tivos governos. 

As prerrogativas de conversibilidade, transferibilidade e pagamento, con-
cedidas às operações cursadas no convênio, mitigam substancialmente o 
risco da operação, facilitando sua estruturação. A experiência brasileira de-
monstra que a fl exibilização das restrições impostas a sua utilização tem 
permitido aumentar o volume de fi nanciamento à infra-estrutura da região. 
No período 1995–2007, o uso do CCR tornou possível a realização de 
investimentos da ordem de US$ 10 bilhões, dispensando, a custos compa-
tíveis, a utilização de linhas de crédito obtidas em organismos multilaterais 
ou o pagamento do elevado custo de garantias concedidas pela comunida-
de fi nanceira internacional.
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RESUMO Neste artigo, são 
realizadas projeções de oferta e 
demanda de Reduções Certifi cadas 
de Emissões (RCE), que constituem 
os créditos de carbono do Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
do Protocolo de Quioto. Para o 
primeiro período, entre 2008 e 2012, 
obtiveram-se uma oferta de 2,5 
bilhões de toneladas de CO

2
e e uma 

demanda de 1,3 bilhão de toneladas 
de CO

2
e, com tendência crescente de 

preços. Foram elaborados cenários, 
variando crescimento do PIB e 
redução de emissões por unidade de 
PIB. Para países ofertantes de RCEs, 
como o Brasil, o aumento da demanda 
signifi ca oportunidades adicionais 
de transferência de recursos, 
principalmente no período pós-2012, 
quando se espera que os países mais 
industrializados tenham metas mais 
ousadas de reduções de emissões.

ABSTRACT This article provides 
some supply and demand forecasts of 
Certifi ed Emission Reductions (CERs) 
that constitute the Clean Development 
Mechanism (CDM) carbon credits. 
For the fi rst commitment period of 
Kyoto Protocol, between 2008 and 
2012, the Base Case points out a 
supply of 2.5 billion tons of CO

2
 and a 

demand of 1.3 billion tons of CO
2
, with 

a trend of price increase. Considering 
that supply up to 2012 is not likely to 
change, four demand scenarios were 
prepared, varying the GDP (Gross 
Domestic Product) growth rates and 
emission reduction rates per GDP 
unit. For CER supply countries, 
such as Brazil, the demand increase 
means additional opportunities of 
fund transfer, especially after 2012, 
when it is expected that the highly 
industrialized countries set bolder 
emission reduction targets.

* O presente trabalho resume monografi a apresentada como requisito para graduação em Engenha-
ria de Produção na Universidade Federal Fluminense (UFF) pelos três últimos autores. Os dois 
primeiros autores foram co-orientadores do estudo original, sendo o primeiro engenheiro da Área 
de Comércio Exterior do BNDES e professor adjunto na UFF e o segundo, engenheiro na Área de 
Planejamento, Departamento de Meio Ambiente do BNDES.
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1. Introdução

O tema das mudanças climáticas e dos créditos de carbono é de crescente 
interesse mundial, principalmente depois da entrada em vigor do Protocolo 
de Quioto, em 16 de fevereiro de 2005. O Brasil tem participação ativa nas 
negociações sobre o tema desde a criação da Convenção-Quadro das Na-
ções Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC), em 1992, quando os 
países signatários concordaram quanto à importância da estabilização das 
concentrações de gases causadores de efeito estufa (GEE) na atmosfera.

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é o instrumento de fl e-
xibilização previsto no Protocolo de Quioto, assinado em 1997, que per-
mite a geração de créditos de carbono em países em desenvolvimento para 
utilização pelos países que têm metas de redução de emissões de GEE.

O presente artigo aborda as dinâmicas de oferta e demanda de créditos de 
carbono, no âmbito do MDL, ou seja, as chamadas Reduções Certifi ca-
das de Emissões (RCE), relacionadas ao cumprimento da primeira fase de 
compromissos (2008–2012) do Protocolo de Quioto. Não se propõe ante-
cipar quantitativamente preços para o mercado futuro de créditos de car-
bono. Com base em dados históricos, e utilizando análises de tendências 
com métodos matemáticos, são projetados os comportamentos da oferta e 
da demanda.

Na Seção 2, descreve-se o mercado de carbono, sua formação, desenvol-
vimento histórico e tendências. Na Seção 3, apresenta-se estudo da oferta 
de RCE com base em dados disponíveis pela Convenção-Quadro de 2000 
a 2012. A Seção 4 enfoca um modelo de projeção de demanda de créditos 
de carbono para os países com metas de redução estabelecidas por Quioto 
ao longo do período 2008–2012. Para isso, são feitas estimativas para a in-
tensidade de emissões de GEE por unidade de produto interno bruto (PIB) 
de cada país com metas de redução de emissões. 

Na Seção 5, apresenta-se estudo de tendências para o funcionamento do 
mercado dentro das perspectivas de valor ofertante e valor ofertado para uma 
conclusão do comportamento da variação de preços entre 2008 e 2012.
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2. Histórico e Perspectivas do Mercado de 
Carbono

O objetivo desta seção é descrever a dinâmica do ainda incipiente mercado 
para comercialização de contratos de direitos sobre reduções de emissão, 
mais especifi camente para o caso de projetos de Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo.

O Brasil, por suas peculiaridades nos setores energético, industrial, agrí-
cola e fl orestal, se apresenta entre os países com grande participação de 
projetos de MDL. É preciso, contudo, defi nir uma agenda pública para 
coordenação desse processo, em benefício do desenvolvimento sustentável 
no Brasil.

2.1. Breve Histórico do Aquecimento Global

Duas correntes de pensamento procuram explicar, na atualidade, a ten-
dência observada de aumento na temperatura global. A primeira procura 
condicionar o aquecimento à ação humana, resultante, principalmente, da 
queima de combustíveis fósseis. A segunda corrente procura relacionar o 
aumento de temperatura observado a causas naturais, como variações nas 
emissões solares. 

Seguindo-se a primeira corrente, o Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas (IPCC)1 atribui maior parte do aquecimento observado 
nos últimos cinqüenta anos às atividades humanas [IPCC (2007)]. É pro-
jetado um aumento da temperatura média da superfície da Terra de 1,4° a 
5,8° C ao longo do século XXI. Conseqüentemente, o nível do mar deve 
elevar-se de 9 cm a 88 cm durante o mesmo período. Esses dados são justi-
fi cados, entre outros motivos, por ter sido a década de 1991 a 2000 a mais 
quente nos últimos mil anos.

O aumento de temperatura ocorre pela intensifi cação do fenômeno do efei-
to estufa. Em medidas naturais, o efeito estufa é um processo vital, sem 
o qual as condições de vida no planeta seriam diferentes. No entanto, sua 
intensifi cação pode causar o aquecimento global.

1 Intergovernmental Panel on Climate Change. Relatório anual divulgado em 2007: Mudança Cli-
mática 2007 (Climate Change 2007).
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O processo do efeito estufa envolve a absorção e a refl exão da radiação 
solar na superfície da Terra. Assim, o processo se inicia quando a radia-
ção solar atinge a atmosfera e uma parte dos raios ultravioletas é absorvi-
da na superfície da Terra. A outra parte é refl etida na superfície e alcança 
a camada com os gases de estufa. Tais gases absorvem parte da radiação 
infravermelha e radiam outra parte de volta para a superfície. O aumento 
da concentração de gases do efeito estufa intensifi ca os raios absorvidos 
e radiados dentro da superfície, provocando o aumento da temperatura 
do planeta.

Outra linha de pensamento considera baixa a importância de fatores an-
tropogênicos no aquecimento global e acredita que a variação do campo 
magnético solar está na origem do problema, por sua infl uência na quan-
tidade de radiação cósmica que atinge o planeta. Iniciado pelo documen-
tário britânico A grande enganação do aquecimento global (The great 
global warming swindle), lançado em março de 2007, o debate gira em 
torno da importância dos raios cósmicos no aquecimento global. De acor-
do com tais pesquisadores, há certos períodos de atividade solar em que 
os raios cósmicos são bloqueados parcialmente pela maior intensidade 
do campo magnético do sol, havendo diminuição na formação de nuvens 
e, conseqüentemente, maior aquecimento da Terra [Domingos (2007) e 
Rocha (2007)]. 

Os críticos desta teoria apontam que, nos últimos 25 anos, mesmo com a 
atividade solar diminuindo, as temperaturas globais continuaram aumen-
tando em ritmo acelerado (estudo realizado por Mike Lockwood, do La-
boratório Rutherford-Appleton, na Grã-Bretanha, juntamente com Claus 
Froehlich, do World Radiation Center, na Suíça). Além disso, segundo re-
latório do IPCCC apresentado em fevereiro de 2007 (Mudança Climática 
2007), os gases do efeito estufa são cerca de 13 vezes mais responsáveis 
pelo aumento da temperatura na Terra que as mudanças das atividades no 
Sol [Domingos (2007) e Rocha (2007)]. 

2.2. Introdução ao Protocolo de Quioto

Para encaminhar o problema em escala internacional, foi criada, em 1992, 
a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (United 
Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Forma-
da por mais de 190 países, tem como objetivo a estabilização da concen-
tração de gases do efeito estufa na atmosfera em níveis tais que evitem a 
interferência perigosa com o sistema climático [UNFCCC (2007)].
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Desde a formação da UNFCCC, os países realizam encontros anuais nas 
Conferências das Partes (COP) para garantir o progresso das medidas con-
tra a mudança do clima. Em 1997, durante a III Conferência das Partes 
(COP 3), realizada em Quioto, no Japão, foi criado o Protocolo de Quioto, 
com o objetivo de reduzir, em relação a 1990, as emissões coletivas em 
5,2%, na média, de seis gases responsáveis pelo agravamento do efeito es-
tufa: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hexafl uoreto de enxofre, 
hidrofl uorcarbonos e perfl uorcarbonos. As emissões esperadas em 2010, 
sem o protocolo, seriam 29% maiores que o objetivo atual [Unep (2007)]. 
A unidade de medida das emissões é o dióxido de carbono equivalente 
(CO

2
e), calculado para os seis gases de acordo com o seu potencial de 

aquecimento global (global warming potential).

Até novembro de 2007, 175 países assinaram e ratifi caram o acordo, re-
presentando 62% do total de emissões dos países desenvolvidos do Anexo 
I do Protocolo de Quioto, onde estão listados os países que têm metas de 
reduções de emissões de GEE [UNFCC (2007)]. 

A Tabela 1 contém a lista dos países do Anexo I que participam do 
Protocolo de Quioto e que se comprometeram com metas de redução 
de emissões.

O Protocolo de Quioto estabelece três mecanismos de fl exibilidade, que 
permitem aos países cumprir as metas estabelecidas. 

Implementação Conjunta (Joint Implementation): países do Anexo I;

Comércio de Emissões (Emission Trade): países do Anexo I;

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL (Clean Development 
Mechanism): atividades entre os países do Anexo I, em conjunto com os 
países em desenvolvimento (Não-Anexo I) que assinaram o protocolo.

A Implementação Conjunta (IC) é um mecanismo de fl exibilidade no qual 
países industrializados do Anexo I investem em projetos de redução de 
emissão em outros países industrializados, também pertencentes ao Anexo 
I. Países com altos custos no desenvolvimento de projetos de redução de 
emissão preferem investir em outros países com custos menores. Espera-
se que a maior parte dos projetos de Implementação Conjunta ocorra em 
economias de transição do Leste Europeu ou na região da antiga União So-
viética. As regras em relação à metodologia de projetos de Implementação 
Conjunta são muito parecidas com as de projetos de MDL. Ao contrário do 

•

•

•
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mecanismo de projetos de MDL, projetos de IC causaram menos interesse 
e especulações.

TABELA 1

Metas Percentuais de Emissões de CO2e (2008–2012) em 
Relação a 1990

PAÍS META % PAÍS META %

Alemanha 92 Irlanda 92

Austrália 108 Islândia 110

Áustria 92 Itália 92

Bélgica 92 Japão 94

Bulgária 92 Letônia 92

Canadá 94 Liechtenstein 92

Comunidade Européia 92 Lituânia 92

Croácia 95 Luxemburgo 92

Dinamarca 92 Mônaco 92

Eslováquia 92 Noruega 101

Eslovênia 92 Nova Zelândia 100

Espanha 92 Polônia 94

Estônia 92 Portugal 92

EUA 93 Reino Unido 92

Finlândia 92 República Tcheca 92

França 92 Romênia 92

Grécia 92 Rússia 100

Holanda 92 Suécia 92

Hungria 94 Suíça 92

  Ucrânia 100

Fonte: Protocolo de Quioto – 2007. 
Nota: Os países da União Européia têm metas específi cas, mas, em seu conjunto, assumiram o com-
promisso de redução de 8% das emissões de GEE em relação a 1990.

O Comércio de Emissões é o processo de compra e venda de créditos de 
carbono por intermédio de agentes privados (empresas, fundos etc.) de 
 países do Anexo I, conforme as metas estabelecidas para os países. 
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O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo é uma alternativa para o incen-
tivo aos países que não integram o Anexo I para a viabilização do desen-
volvimento sustentável através da implementação de projetos que contri-
buam para os objetivos estabelecidos no Protocolo de Quioto. Ao mesmo 
tempo, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo permite que parte dos 
compromissos de redução de emissão de gases do efeito estufa seja atingi-
da pelos países do Anexo I.

O MDL funciona por meio do investimento em projetos feito por agentes 
privados dos países do Anexo I em países em desenvolvimento. Esse fi -
nanciamento incentiva a criação de projetos em países Não-Anexo I que 
possuem custos de desenvolvimento de projetos menores que os países 
pertencentes ao Anexo I. O Protocolo de Quioto ressalva para o impedi-
mento do uso ilimitado dos projetos de MDL por países do Anexo I. Foi 
estabelecido no artigo 6.1 do protocolo que o uso de MDL seja para suple-
mentar as ações domésticas de redução de emissões.

2.3 Descrição do Mercado

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo foi criado pelos membros 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
 (CQNUMC), de acordo com o que estabelece o Protocolo de Quioto, na 
busca pela reversão do processo de mudanças climáticas observado ao lon-
go dos anos.

Implantar um projeto signifi ca, basicamente, investimento em tecnologias 
mais efi cientes, substituição de fontes de energia fósseis por renováveis, 
racionalização do uso da energia, fl orestamento e refl orestamento, entre 
outras metas.

2.4 Conceito de Adicionalidade e Papel do MDL na 
Redução de Emissões

Com a utilização do MDL, cada tonelada de CO
2
 equivalente que tem sua 

emissão comprovadamente evitada em um dado país em desenvolvimento 
representará um crédito obtido pelo seu país de origem e poderá ser nego-
ciada no mercado de carbono. Com isso, objetiva-se criar um novo atrativo 
para redução das emissões globais em países periféricos, cujo imperati-
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vo de superação do subdesenvolvimento justifi caria maiores limites para 
emissão de poluentes. 

GRÁFICO 1

Conceito de Adicionalidade e Linha de Base

Fonte: Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável.

O conceito de adicionalidade (Gráfi co 1) mostra o potencial de redução 
da quantidade de emissão original de gases geradores de efeito estufa no 
decorrer do projeto de MDL. 

A primeira etapa do gráfi co mostra a quantidade de gases poluentes emiti-
dos antes do uso de tecnologia limpa. É realizada, então, uma mudança no 
processo, que pode ser, por exemplo, o uso de um combustível renovável. 
Após tal mudança, diminuirá a quantidade de gases geradores de efeito 
estufa emitidos. Porém, tal redução será percebida mais signifi cativamente 
com a execução de um projeto de MDL. Isso porque, além das rigorosas 
verifi cações periódicas sobre o cumprimento das metas estabelecidas, o 
projeto de MDL permite comercialização das emissões geradas com os 
países desenvolvidos (Anexo I), surtindo, assim, maior efeito.

O cenário inicial, ou seja, sem a mudança no processo, representa o 
Cenário de Linha de Base, o cenário futuro mais provável na ausên-
cia da atividade do projeto de MDL. A quantidade de gases geradores 
de efeito estufa inicial, subtraído da quantidade emitida após o uso da 
tecnologia limpa, será o valor de créditos de carbono que poderá ser 
emitido pelo empreendedor.
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Existem regras claras que devem ser seguidas durante o planejamento e a 
execução de um projeto de MDL. Os projetos devem utilizar metodologias 
aprovadas, devem ser validados por Entidades Operacionais Designadas 
(EOD) e devem ser aprovados e registrados pelo Conselho Executivo do 
MDL (MDL Executive Board). Os projetos também devem ser aprova-
dos pelo governo do país anfi trião pela Autoridade Nacional Designada 
(AND), que no Brasil é chamada de Comissão Interministerial de Mudança 
Global do Clima, assim como pelo governo do país do Anexo I que parti-
cipará da negociação.

Os projetos de MDL se iniciam com a concepção do projeto, que consiste 
apenas no preparo da Nota de Idéia do Projeto. Em seguida, é preparado o 
Documento de Concepção do Projeto (DCP), que contém metodologias e 
setores estabelecidos pelo Conselho Executivo de MDL, tem estimativas 
e cálculos de linha de base para as futuras emissões de carbono e obtém 
certifi cações, como a de ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Com 
o documento feito, o projeto recebe a validação das Entidades Operacio-
nais Designadas. Depois, o projeto é encaminhado para aprovação pela 
Autoridade Nacional Designada. Após as validações e aprovações, a ONU 
(especifi camente, o Conselho Executivo da CQNUMC) registra o projeto. 
Há casos em que o projeto obtém aprovações da Chicago Climate Exchan-
ge (CCX), órgão regulador dos Estados Unidos (EUA). O projeto está, 
então, pronto para ser implementado. Ano após ano, o projeto é subme-
tido a monitoramento por uma empresa de consultoria e uma empresa de 
qualifi cação. O objetivo do monitoramento é a realização de medições e 
conferências para comprovar se a quantidade de carbono emitido corres-
ponde ao planejado anteriormente. Finalmente, com as medições realiza-
das, o projeto é verifi cado e apresentado à ONU, que certifi cará a empresa 
e emitirá Reduções Certifi cadas de Emissões (RCEs) – Certifi ed Emission 
Reductions (CERs).

Atualmente, a negociação2 do crédito de carbono pode ser feita por meio de 
leilões ou por contratos de balcão. Os créditos leiloados são menos usuais 
e ocorrem quando os RCEs já foram emitidos. Funciona exatamente como 
qualquer outro produto/serviço negociado em leilão, ou seja, há diversos 
potenciais compradores e apenas um vendedor do crédito. A partir de um 
lance inicial, a negociação será fi nalizada e o benefi ciário pelo RCE defi ni-
do, quando o vendedor aceitar o valor oferecido no último lance feito, que, 
conseqüentemente, corresponde à maior valorização do RCE emitido.

2 Conforme relato de profi ssionais das empresas de consultoria Ecoenergy e Instituto Totem (agosto 
de 2007).
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Os contratos de balcão são acordos feitos entre possíveis detentores de 
crédito de carbono, seja por algum projeto em andamento ou projetos em 
fase de elaboração, e interessados em comprá-los, sejam empresas que 
emitem mais crédito que o permitido legalmente ou bancos e outras insti-
tuições fi nanceiras.

Nos acordos de balcão, há dois tipos de negociações: contratos prefi xados 
ou contratos pós-fi xados. No primeiro caso, a empresa interessada com-
pradora pagará um valor determinado contratualmente quando o RCE for 
emitido. Nos contratos pós-fi xados, o preço de compra do RCE será deter-
minado por um percentual variável de acordo com o preço de mercado do 
crédito no período que o mesmo for emitido.

Os contratos prefi xados são negociações de maior risco, já que o produto 
da negociação (RCE) ainda não foi gerado no momento do acordo. O vo-
lume normalmente negociado é conservador, variando de 80% a 90% da 
quantidade calculada no PDD. Caso a empresa consiga gerar mais créditos, 
os mesmos serão negociados através dos leilões.

Durante as negociações por créditos de carbono, há riscos inerentes ao tipo 
de negócio. Caso a empresa opte por comercializar o RCE somente após sua 
emissão, corre o risco de não haver comprador interessado ou de haver com-
pradores apenas com disponibilidade na compra para preços menores do que 
o proposto pelo detentor do crédito. Tal preço pode mostrar que o mercado é 
economicamente inviável, trazendo, assim, prejuízos ao investidor.

Assim como na comercialização de RCE antes da sua emissão, o empreen-
dimento tende a ser negociado com valores descontados, pois o comprador 
exige obtenção de vantagens, já que está comprando um produto antes de o 
mesmo existir. Nos contratos de balcão, há também o risco da existência de 
governos pouco seguros e órgãos reguladores pouco confi áveis. Vale lem-
brar que, para ocorrer a efetiva comercialização de reduções, no momento da 
conversão em RCEs, deve haver obrigatoriamente a aprovação da ONU.

3. Estudo de Ofertas de Crédito de Carbono para 
o Período 2008–2012

A presente seção é dedicada ao estudo de cenários para a oferta de crédi-
to de carbono pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no período 
2008–2012. Para tanto, serão consideradas informações disponíveis no pe-
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ríodo compreendido entre a data das primeiras reduções certifi cadas pela 
CQNUMC, em 2000, e o ano de 2012, ou seja, o fi nal do primeiro período 
de obrigações estabelecido pelo Protocolo de Quioto. São mostrados cená-
rios para a dinâmica de oferta para créditos de carbono, com projeção de 
crescimento logarítmico, sem considerar mudanças signifi cativas para os 
próximos anos nos preços spot para tonelagens certifi cadas. 

Basicamente, serão estudados dois cenários. O primeiro levará em consi-
deração apenas os projetos já registrados na CQNUMC, enquanto o segun-
do abrangerá todos os projetos que se encontram correntemente na Linha 
de Produção do MDL (LP-MDL), ou seja, que já entraram na fase de co-
mentários abertos.

3.1 A Linha de Produção do MDL

O processo de obtenção de emissões certifi cadas se inicia com pedido de 
enquadramento e é seguido de um conjunto de etapas com validação pro-
gressiva. Cada etapa superada implica a redução de incerteza, tanto so-
bre o resultado (fl uxo de emissões) quanto sobre o tempo de certifi cação. 
Conseqüentemente, torna-se relevante compreender o fl uxo de processo 
denominado Linha de Produção do MDL.

3.1.1 Descrição do Processo de Certifi cação

A Linha de Produção do MDL compreende várias etapas, desde o estágio 
de validação (período inicial de trinta dias para comentários abertos), pas-
sando pelo registro e pela emissão de RCEs.

O Gráfi co 2 representa as etapas do processo de certifi cação e a descrição des-
sas etapas vem logo em seguida, conforme adaptado de Lopes (2002, p. 37).
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GRÁFICO 2

Etapas do Processo de Certifi cação

Fonte: Lopes (2002).

Documento de Concepção do Projeto (DCP)

A elaboração do Documento de Concepção do Projeto (DCP) é a primeira 
etapa do ciclo do projeto. Todas as informações necessárias para validação/
registro, monitoramento, verifi cação e certifi cação deverão estar contem-
pladas. Esse documento deverá incluir, entre outras coisas, a descrição: 
 a) das atividades de projeto; b) dos participantes da atividade de projeto; 
c) da metodologia da linha de base; d) das metodologias para cálculo da 
redução de emissões de gases de efeito estufa e para o estabelecimento 
dos limites da atividade de projeto e das fugas; e e) do plano de monitora-
mento. Deve conter, ainda, a defi nição do período de obtenção de créditos, 
a justifi cativa para adicionalidade da atividade de projeto, o relatório de 
impactos ambientais, os comentários dos atores e informações quanto à 
utilização de fontes adicionais de fi nanciamento. Os participantes do pro-
jeto são os responsáveis pela elaboração do DCP.



REVISTA DO BNDES, RIO DE JANEIRO, V. 14, N. 29, P. 115-156, JUN. 2008 127

Validação e Aprovação

As próximas etapas do processo de certifi cação são a validação e a apro-
vação. A validação compreende o processo de avaliação independente de 
uma atividade de projeto por uma Entidade Operacional Designada (EOD), 
no tocante aos requisitos de MDL, com base no DCP. Já a aprovação é o 
processo pelo qual a Autoridade Nacional Designada (AND) das partes 
envolvidas confi rma a participação voluntária e a AND do país onde são 
implementadas as atividades de projeto atesta que tal atividade contribui 
para o seu desenvolvimento sustentável.

Registro

Sendo aprovado, o projeto passa para a fase de registro, que constitui a 
aceitação formal, pelo Conselho Executivo da CQNUMC, de um projeto 
validado como atividade de projeto do MDL. O registro é o pré-requisito 
para verifi cação, certifi cação e emissão das RCEs relativas à atividade de 
projeto do MDL.

Monitoramento

O monitoramento inclui o recolhimento e o armazenamento de todos os 
dados necessários para calcular a redução das emissões de gases de efeito 
estufa, de acordo com a metodologia de linha de base estabelecida no DCP 
e dentro do período de obtenção de créditos. O monitoramento é realizado 
pelos participantes do projeto.

Verifi cação

A verifi cação é o processo de auditoria periódico e independente para revi-
sar os cálculos acerca da redução de emissões de CO

2
 que foram enviados 

ao Conselho Executivo por meio do DCP. Esse processo é feito com o in-
tuito de verifi car, ex post, a redução de emissões que efetivamente ocorreu 
em um período de tempo específi co.
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Emissão

Finalmente, ocorre a emissão quando o Conselho Executivo tem certeza de 
que, cumpridas todas as etapas, as reduções de emissões são reais, mensu-
ráveis e de longo prazo e, portanto, podem dar origem a RCEs. As RCEs 
são emitidas pelo Conselho Executivo e creditadas aos participantes de 
uma atividade de projeto na proporção por eles defi nida e, dependendo 
do caso, podendo ser utilizadas como forma de cumprimento parcial das 
metas de redução de emissão de gases de efeito estufa.

3.1.2 Projetos do MDL

O critério para inclusão de um projeto na LP-MDL é que este deve estar 
validado ou em qualquer outro estágio mais avançado no ciclo do projeto. 
Caso um projeto tenha sido submetido à validação mais de uma vez, so-
mente será considerada sua última versão.

As informações mais relevantes ao presente estudo são: (a) KtCO
2
/ano; (b) 

período de créditos; (c) data de início de créditos; (d) KtCO
2 

acumulado 
2012; (e) início dos comentários; (f) RCEs emitidas; e (g) RCEs esperadas.

Decorre que a curva de oferta de reduções acumulada é gerada com base 
na seguinte construção:

OFERTA
Acum

(t) = 
2

[ (KtCO  acumulado 2012) ]
/0

t

i dez=

∑ ∑ p r

onde 

t é o mês/ano em referência, levando-se em conta o mês/ano de início dos 
comentários, e Σ(KtCO

2
 acumulado 2012)

p
 representa a soma da informa-

ção (KtCO
2
 acumulado 2012) de todos os projetos no mês em referência.

A curva de oferta (Gráfi co 3) que decorre é aquela que representa o total 
acumulado, em KtCO

2
, de reduções de emissões de GEEs esperadas até 

2012. Para efeito de visualização e de posteriores comentários acerca da 
capacidade de geração de RCEs por parte dos principais países elegíveis ao 
MDL, esta curva foi segmentada por país de origem.
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3.1.3 Resultados Obtidos

Os dados para a curva de oferta mostram que, considerando-se os projetos 
na LP-MDL até agosto de 2006 (última atualização do trabalho do Pnuma 
Risø), é esperada a geração de cerca de 2,25 milhões de KtCO

2
 até o ano de 

2012. A informação de KtCO
2 
acumulado até 2012 é útil na análise, visto que 

as obrigações estabelecidas pelo Protocolo de Quioto são cumulativas.3

Para o presente estudo, adotou-se contabilização das RCEs geradas anual-
mente, também com base nos projetos atualmente em enquadramento na 
LP-MDL, de maneira a permitir comparação entre oferta e demanda em 
cada momento do tempo.

GRÁFICO 3

Oferta de Reduções
(Acumulado 2012)

Fonte: Pnuma – Riso.

A curva adotada para projeção do comportamento da oferta no tempo é 
descrita pela seguinte equação:

OFERTA
Anual

(t)
 
= 

2 p p
(KtCO ano) (T )/ ∀ ≥∑ t

onde

T
P 

é a data de início de créditos e Σ(KtCO
2
/ano)

p
 representa a soma da 

informação KtCO
2
/ano de todos os projetos que, conforme a equação, pos-

3 A soma das emissões de GEEs pelos países do Anexo I até 2012 deve representar um número 5% 
inferior àquele observado em 1990 multiplicado por 5.
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suem data de início de créditos maior ou igual que o mês em referência, 
respeitando-se o período de créditos (sete ou dez anos) do projeto.

Tendo em vista a linha do tempo de um projeto de reduções, o compor-
tamento dos países participantes do MDL e a proximidade do início do 
período efetivo de contabilização para o cumprimento das metas estabele-
cidas pelo Protocolo, a curva de reduções anuais esperadas (Gráfi co 4), no 
caso-base resultante, nos apresenta um previsível aumento no volume de 
reduções a partir de 2007 e a concentração entre os anos 2008 e 2014 (53% 
dos projetos têm período de crédito de sete anos). Nesses anos, a curva nos 
apresenta um nível de reduções anuais acima de 350.000 de KtCO

2
 (trezen-

tos e cinqüenta milhões de toneladas).

GRÁFICO 4

Redução Anual de Emissões

Fonte: Pnuma – Riso.

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo é dinâmico. A cada mês, no-
vos projetos entram na Linha de Produção e contribuem para a geração de 
RCEs, alterando, portanto, a curva de reduções esperadas constantemente. 
Faz-se, portanto, necessário o ajuste nas curvas de oferta – anual e acumu-
lada –, considerando-se o crescimento da oferta.

O crescimento na oferta de RCEs depende da melhoria dos instrumentos 
regulatórios nacionais, dos incentivos oferecidos pelo órgãos governamen-
tais, da continuidade do Protocolo de Quioto, do comportamento do mer-
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cado europeu de permissões, da adesão dos EUA ao protocolo – enfi m, de 
inúmeros fatores que, nesse momento, não serão considerados.

Na previsão do crescimento da oferta, será considerado o fato de que o 
potencial para a geração de projetos e reduções de emissões nos países 
Não-Anexo I não é infi nito. Com efeito, estudos já foram realizados acerca 
do potencial de reduções e seus respectivos custos nos países participantes 
do MDL, com base em estudos nacionais.

Wetzelaer (2007, p. 11) indica que “o alvo de um estudo nacional de cus-
tos de reduções é identifi car um vasto leque de opções em tecnologia para 
redução de GEE e determinar o potencial de reduções e custos associados 
a cada opção”. Com base nesses estudos, Wetzelaer busca identifi car, para 
todos os países Não-Anexo I, o potencial de reduções a serem geradas. 
Seus resultados indicam que o potencial de reduções para todos os países 
Não-Anexo I a um custo inferior a $50/tCO

2
e é de 2,1 GtCO

2
e até 2010.

Muito embora tal potencial já tenha sido superado, será considerada a li-
mitação tecnológica e de custos no modelo de previsão e, portanto, será 
projetado um crescimento logarítmico da oferta:

A série histórica (Tabela 2) utilizada como base para encontrar a função 
logarítmica que resultará na projeção de crescimento da oferta leva em 
consideração a data de início dos comentários e a informação KtCO

2
/ano.

TABELA 2

Projetos e Reduções na Linha de Produção
ANO QTDE. DE PROJETOS KtCO2/Ano

2003 5 5.529

2004 55 4.780

2005 452 91.824

2006 848 125.031

2007 1.233 164.883

Fonte: Pnuma – Risø.

Com base nessa série histórica, foi possível a defi nição das seguintes fun-
ções logarítmicas que serão utilizadas na projeção da oferta:

QTDE PROJETOS = 750,19 ln(x)-199,70

KtCO
2
/ano = 103.688,05 ln(x) – 20.871,80

Os resultados da projeção logarítmica da oferta até o ano de 2012 podem 
ser visualizados no Gráfi co 5.
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GRÁFICO 5

Projeção de Crescimento da Oferta

Fonte: Elaboração própria.

Note-se que, com a projeção logarítmica, embora ocorra um grande cres-
cimento da quantidade de projetos e do valor de KtCO

2
/ano, de 2003 a 

2007, esse crescimento se estabiliza a partir desse momento, com taxas 
mais moderadas. Conforme colocado anteriormente, esse resultado refl ete 
a percepção sobre as limitações tecnológicas e de custo que restringem o 
crescimento indefi nido da oferta. 

Com base na projeção de crescimento da quantidade de projetos e do valor 
de KtCO

2
/ano, a partir de 2007 e até 2012, podem-se estimar as reduções 

anuais esperadas, complementando os valores encontrados anteriormente 
com aqueles esperados com a entrada de novos projetos na Linha de Pro-
dução do MDL, de forma que a nova curva de oferta anual será obtida pela 
seguinte equação:

OFERTA(t)= ( )( ) ( )( )
PROJEÇÃOATUAL

tt ≥∀+≥∀ ∑∑ PPPP T)(KtCO2/anoT)(KtCO2/ano

onde

T
P 
é o ano de início de créditos e Σ(KtCO

2
/ano)

p 
representa a soma da infor-

mação KtCO
2
/ano de todos os projetos que, conforme a equação, possuem 
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ano de início de créditos maior ou igual ao ano em referência, respeitando-
se o período de créditos (sete ou dez anos) do projeto.

A oferta de emissões esperada, ajustada com a projeção logarítmica de 
crescimento da quantidade de projetos e de KtCO

2
/ano, é apresentada no 

Gráfi co 6.

GRÁFICO 6

Reduções Anuais com Projeção de Crescimento

Fonte: Elaboração própria.

3.1.4 Considerações sobre a Constituição da Base de 
Dados para o Estudo da Curva de Oferta entre 2000 e 
2012

Decorre que apenas projetos validados são incluídos na LP-MDL. Aqueles 
que se encontram com pedido de enquadramento ainda não atendidos não 
foram contemplados na base de dados para o presente estudo. Conside-
rando-se ainda que não existe qualquer obrigação de anúncio público do 
cancelamento ou correção de projetos, até este momento não foram exclu-
ídos quaisquer projetos da linha de produção. Na prática, isso signifi ca que 
alguns projetos que nunca chegarão a realizar as reduções esperadas ainda 
estão sendo considerados no trabalho. 
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3.2 Cenários para Estudo da Oferta

No presente estudo, limitou-se até o momento a análise à oferta de reduções 
de emissões, tomando-se por base a totalidade dos projetos em curso na 
linha de produção do MDL. São 2.551 os projetos considerados, sendo que 
somente 803 encontram-se registrados em agosto de 2007.4 Os demais pro-
jetos distribuem-se da seguinte forma, em relação ao processo de certifi ca-
ção: 1.596 em validação, 51 tiveram registro requerido, 41 tiveram revisão 
requerida, 30 encontram-se em revisão e 30 tiveram correção requerida.

Com efeito, mesmo em relação àqueles projetos que se encontram registra-
dos, existe alguma incerteza. Embora, até a realização do presente estudo, 
poucos – apenas 247 – projetos possuam RCEs efetivamente emitidas pela 
CQNUMC, já é possível perceber que nem todos realizarão integralmente as 
reduções declaradas em seus DCPs, como se pode verifi car no Gráfi co 7.

Apenas 60 dos 247 projetos que tiveram RCEs emitidos pela CQNUMC 
obtiveram taxa de sucesso entre 80% e 100% e, embora 67 deles tenham 
obtido taxas superiores a 100%, 120 conseguiram quantidades inferiores 
de RCEs em relação ao esperado. De forma geral, a taxa de sucesso média 
entre todos esses projetos foi de 89,3%.

Portanto, para que se obtenham resultados mais realistas, faz-se necessá-
rio o ajuste da função logarítmica, considerando as incertezas inerentes ao 
processo de certifi cação e de emissão de RCEs.

GRÁFICO 7

Taxa de Sucesso na Emissão de RCEs

Fonte: Pnuma – Risø.

4 Atualização do estudo MDL Pipeline (Pnuma – Risø) utilizada no presente estudo.
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Dessa forma, são estabelecidos dois coefi cientes de sucesso. Um represen-
tará o percentual de sucesso no registro, ou seja, nos dirá quantos, entre 
todos os projetos que entram na Linha de Produção, chegam a ser regis-
trados. O outro coefi ciente diz respeito ao sucesso na efetiva emissão de 
RCEs para um projeto registrado, ou seja, quantas KtCO

2
e foram emitidas 

em relação às reduções de emissões declaradas no DCP.

3.2.2 Cenários de Oferta Resultante

Conforme Fenhann (2007), somente 85% dos projetos que entram na linha 
de produção do MDL chegam a ser registrados conforme DCP e dentro 
dos prazos estabelecidos nestes, de forma que o coefi ciente de sucesso no 
Registro S1 no cenário escolhido será justamente este.

Já com relação ao coefi ciente de sucesso na emissão de RCE S2, confor-
me os dados do Gráfi co 7, fi ca estabelecida uma taxa de 89,3% para o 
cenário escolhido. 

A projeção de crescimento da quantidade de projetos e do valor de KtCO
2
/

ano, resultante dos ajustes realizados, pode ser visualizada no Gráfi co 8.

GRÁFICO 8

Projeção Ajustada de Crescimento da Oferta

Fonte: Fenhann (2007).

Com os coefi cientes de sucesso estabelecidos, a projeção de KtCO
2
/ano 

é, em média, 17% inferior àquela em um cenário em que se considera que 
todos os projetos que entram na Linha de Produção do MDL conseguem 
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o registro assim como pleiteado, bem como têm suas RCEs emitidas inte-
gralmente em relação ao DCP (Gráfi co 9). Em 2008, por exemplo, espera-
se que sejam incluídas 132.305 KtCO

2
/ano de reduções na projeção ajusta-

da, contra 164.912 KtCO
2
/ano da projeção anterior. Em 2012, são 174.121 

KtCO
2
/ano nesse cenário, contra 217.879 KtCO

2
/ano no anterior.

O resultado fi nal acumulado é de cerca de 2,5 milhões de KtCO
2
 até 2012. 

Considerando-se que as obrigações estabelecidas pelo Protocolo de Quioto 
também são cumulativas – a soma das emissões de GEEs pelo países do 
Anexo I até 2012 deve representar número 5% inferior àquele observado 
em 1990 multiplicado por 5 –, este é o número que deve ser confronta-
do com a demanda para verifi cação da possibilidade de cumprimento das 
metas sob a ótica da redução global das emissões, desconsiderando-se as 
implicações mercadológicas do comércio de emissões.

GRÁFICO 9

Reduções Anuais com Projeção Ajustada de Crescimento

Fonte: Elaboração própria.

4. Projeção de Demanda por Créditos de 
Carbono MDL para o Período 2008–2012

A demanda por créditos de carbono proveniente de países com metas esta-
belecidas pelo Protocolo de Quioto (2008–2012) terá infl uência direta em 
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aspectos do mercado de capitais correlato, tais como: volume de projetos 
fi nanciados, preços praticados e, por conseqüência, determinação da via-
bilidade de parte dos projetos. Esta seção apresenta a construção de um 
modelo de projeção de demanda de créditos de carbono para os países com 
metas de redução estabelecidas ao longo do período 2008–2012. Será con-
frontada meta de emissões de GEEs estabelecida para cada país signatário 
com respectivas projeções de emissões de gases para o mesmo período.5

O cálculo da projeção de demanda de cada país considerou o inventário de 
emissões de GEEs a partir de 1990, a meta de redução de emissões esta-
belecida no Protocolo de Quioto para o período 2008–2012 e a evolução 
do produto interno bruto (PIB) desde 1990. Com base nesses inputs, foram 
calculados o Índice de Atividade de Emissões (IAE), expresso em tonela-
das de CO

2
e por unidade de PIB, para o período 1990–2005, e as projeções 

desse índice e do PIB até 2012, para fi nalmente se chegar à projeção de 
emissões para 2008–2012 e, por conseqüência, à demanda por crédito de 
carbono para cada país do Anexo I.

4.1 Evolução do Índice de Atividade de 
Emissões (IAE) – 1990–2005 

O volume de emissões de GEEs de determinado país varia em função de 
dois fatores principais: a atividade econômica (quanto o país produz) e 
a intensidade de emissões (como o país produz em termos de emissões). 
Para medir a intensidade de emissões de cada país ao longo dos anos, cal-
culou-se o Índice de Atividade de Emissões (IAE) com base no Inventário 
de Emissões de GEEs6 para o período 1990–2005 e do PIB para o mesmo 
período. Na Tabela 3, é mostrado o cálculo do IAE, tomando como exem-
plo o Canadá.

5  Importante lembrar que os países subdesenvolvidos (não pertencentes ao Anexo I) não possuem 
metas de redução de emissões estabelecidas e, por conseqüência, não estão contemplados no es-
tudo da demanda, já que podem atuar como atores desse mercado apenas como ofertantes de 
créditos provenientes de projetos de MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo).

6  Consideram-se apenas as emissões energéticas, excluindo-se, portanto, as emissões derivadas do 
uso da terra e das modifi cações no uso da terra.
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TABELA 3

Cálculo do IAE 1990–2005 – Exemplo: Canadá

Fonte: Elaboração própria.

4.2 Modelagem do IAE (2006–2012)

A partir da série histórica obtida para cada país, foram utilizadas ferramen-
tas de previsão de séries temporais para entender como o IAE irá se com-
portar durante o período 2006–2012. Essa extrapolação tem por objetivo 
considerar no modelo o possível incremento de efi ciência energética e do 
uso de energéticos com menores emissões, decorrentes da pressão exerci-
da pelas metas de Quioto e do próprio avanço técnico. Assim, a utilização 
dessas ferramentas levou à obtenção de quatro cenários de evolução para o 
IAE, cujos resultados podem ser encontrados no Gráfi co 10.
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GRÁFICO 10

Cenários para Previsão do IAE

Fonte: Elaboração própria.

4.3. Modelagem do PIB

As séries históricas do PIB foram obtidas a partir de 1990, considerando 
o conceito de PIB em paridade de poder de compra. Em seguida, as séries 
foram utilizadas para calcular a projeção do PIB por país até 2012.
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GRÁFICO 11

Modelagem do PIB (Cenário-Base) – Exemplo: Canadá

Fonte: Elaboração própria.

4.4 Projeção de Emissões (2008–2012)

Diante das projeções de atividade econômica (obtidas através do PIB) e da 
intensidade de emissões (obtidas através do IAE), pôde-se, então, calcular 
a projeção de emissões de GEEs para o período 2008–2012 por país, com 
base na fórmula a seguir:

Projeção Emissão GEE’sx =  Projeção PIBx x Projeção IAEx

onde:

Projeção PIB é o resultado da previsão para o PIB obtida através do mode-
lo de extrapolação “Crescimento Médio Anual 2001–2008” para o ano x.

Projeção IAE é o resultado da previsão para o IAE obtida através do mo-
delo de extrapolação “Amortecimento Exponencial com Tendência” para 
o ano x.
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4.5 Projeção de Demanda por Créditos de Carbono

Considerando-se que toda emissão de GEEs acima da meta estabelecida 
por Quioto irá gerar a necessidade de aquisição pelo país correspondente 
de créditos de carbono através de um dos mecanismos de fl exibilização 
previstos nesse tratado, a projeção de demanda pode ser calculada por 
meio da subtração da projeção de emissão de GEEs pela meta de emissões 
para o respectivo país no mesmo período.

Deve-se notar que, caso a projeção de emissão para um determinado país 
seja inferior à sua meta de emissão, ele terá uma demanda por créditos de 
carbono negativa. Na prática, isso signifi ca que, em vez de ter de adquirir 
créditos para cumprir o tratado, esse país, através de seus agentes privados 
e fundos, poderá vender o volume de emissões inferior à sua meta para 
países que não conseguirem cumprir suas metas. Dessa maneira, as deman-
das negativas porventura geradas pelo modelo foram consideradas normal-
mente para o cálculo da demanda global, pois anulam parte das demandas 
positivas, refl etindo o que ocorre, na prática, no mercado. 

4.6 Cenário-Base

Países Signatários: Todos, exceto os EUA

Conceito do PIB: Paridade do Poder de Compra

Método de Projeção do PIB: Crescimento Médio Anual 2001–2008

Método de Projeção do IAE: Amortecimento Exponencial com Ten-
dência

4.6.1 Resultados do Caso-Base

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos por país para a demanda por 
créditos de carbono durante o período 2008–2012, considerando os parâ-
metros do Cenário-Base.

•

•

•

•
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TABELA 4

Projeção de Demanda (Cenário-Base)

PAÍS
META 

QUIOTO 
(%)*

EMISSÃO 
1990

META 
2008–2012

PROJEÇÃO 
DE 

EMISSÕES 
2008–2012

PROJEÇÃO 
DE 

DEMANDA 
2008–2012

Austrália 108 499.903 2.699.478 2.404.122 -295.356

Canadá 94 473.310 2.224.558 4.869.326 2.644.768

Croácia 95 25.271 120.036 175.743 55.707

Comunidade Européia 92 4.040.425 18.585.953 17.961.818 -624.136

Islândia 110 5.442 29.930 16.825 -13.104

Japão 94 1.179.935 5.545.693 6.152.995 607.302

Nova Zelândia 100 42.920 214.598 238.456 23.858

Noruega 101 35.032 176.913 92.012 -84.902

Rússia 100 3.166.421 15.832.106 17.525.940 1.693.834

Suíça 92 51.045 234.808 281.813 47.005

Ucrânia 100 872.377 4.361.884 1.587.795 -2.774.089

Estados Unidos 93

Total  10.392.080  50.025.956  51.306.844  1.280.887 

* Em x103 t CO2e

Fonte: Elaboração própria.

Muito embora a análise da demanda por créditos de carbono de forma iso-
lada não seja sufi ciente para determinar as reais perspectivas do mercado, 
os resultados obtidos no cenário-base indicam que haverá demanda por 
créditos de carbono de cerca de 1,3 bilhão de t CO

2
e durante o período 

2008–2012. Esse volume é decorrente de projeção de emissões de GEEs 
para os países signatários 2,5% superior à meta de emissões desse conjunto 
de países para o período 2008–2012. Esse cenário indica que o mercado de 
créditos de carbono terá volume de transações considerável já no primeiro 
período de vigência do protocolo (2008–2012).

5. Simulação Conjunta da Oferta e da Demanda 
por Créditos no MDL

O objetivo desta seção é estimar a tendência de movimentos gerais de pre-
ços no mercado de direitos de emissões no período entre 2008 e 2012. 



REVISTA DO BNDES, RIO DE JANEIRO, V. 14, N. 29, P. 115-156, JUN. 2008 143

Para tanto, considera-se que as quantidades ofertadas e demandadas não 
reagirão a variações de preços nos mercados de capitais à vista de carbo-
no durante o período considerado. Considera-se ainda que o consumo dos 
direitos de emissões será integralmente efetivado pelos países com metas 
estabelecidas no prazo considerado.

Para encaminhar a questão proposta, foram realizadas simulações que pro-
curaram capturar o efeito de variáveis selecionadas sobre o movimento 
de preços esperado no mercado de MDL. Como determinantes da oferta, 
simularam-se variações sobre índice de sucesso no registro de projetos e 
índice de efi cácia destes em relação à efetivação das reduções declaradas 
nos DCPs, conforme discutido na Seção 3. Como variáveis determinantes 
da demanda, simularam-se o ritmo de inovações técnicas em relação à in-
tensidade de emissões e as taxas de crescimento da atividade econômica 
em países selecionados, conforme a Seção 4.

5.1 Estrutura do Modelo

O modelo proposto se baseia no estabelecimento de relação entre os mo-
vimentos de oferta e de demanda previstas para o mercado de crédito de 
carbono no período entre 2008 e 2012. 

Para tanto, trata-se o comportamento de cada elemento determinante dos 
preços de maneira autônoma. Ou seja, oferta e demanda são determinadas 
exogenamente com base em variáveis estritamente inerciais, supondo-se, 
portanto, oferta e demanda por créditos de carbono como aproximadamen-
te inelásticas durante o período proposto.

Com base na premissa de rigidez para a dinâmica de oferta e de demanda, 
será possível identifi car o sentido e a magnitude das variações esperadas 
nos preços, dadas as variações relativas previstas para oferta e demanda 
em cada momento. Toma-se como premissa fundamental que em 2008, 
início do consumo efetivo de créditos de carbono pelos países com metas 
estabelecidas, os preços se ajustarão no curto prazo na direção de se anu-
larem excedentes. Em outras palavras, assume-se funcionamento normal e 
competitivo para compras e vendas de títulos no mercado à vista a partir 
de 2008. Descartam-se, portanto, rupturas, como falta de compromisso dos 
países com metas.

Conforme posto, as variações de preços esperadas a partir de 2008 apon-
tam na direção da razão entre as variações de quantidades demandadas e 
ofertadas em créditos de carbono.
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5.2 Oferta de Créditos de Carbono

Conforme descrito, a oferta de créditos de carbono depende, entre outros 
fatores: a) da quantidade e do tipo de projetos que dão entrada no processo 
de certifi cação; b) do tempo de processamento e da taxa de sucesso em 
cada etapa de certifi cação; e c) da efi cácia esperada para cada projeto em 
demonstrar e cumprir o fl uxo de direitos de emissões pleiteado.

O modelo de oferta proposto permite medir a infl uência da qualidade na 
gestão dos projetos ao longo da linha de produção sobre quantidade oferta-
da, modifi cando-se para tanto os índices de sucesso na certifi cação e na efi -
cácia dos fl uxos de carbono previstos para o período. Da mesma maneira, 
os projetos não têm trânsito imediato ao longo da linha de produção. Para 
tanto, o modelo permite considerar um atraso entre a entrada e a certifi ca-
ção de créditos de carbono.

Para efeitos de simulação, utilizou-se como índice de sucesso nas redu-
ções declaradas no DCP o valor de 89,3% e como índice de registro de 
projetos o valor de 85% [Fenhann (2007)]. O tempo de atraso conside-
rado desde a entrada até a certifi cação fi nal foi de dois anos, conforme 
Fenhann (2007).

O valor fi nal de oferta de RCEs deriva de uma projeção logarítmica com 
base na série histórica referente à quantidade de projetos que entram na 
linha de produção do MDL e as respectivas tonelagens de CO

2
e, conside-

rados os ajustes nas variáveis-chave selecionadas.

A principal simplifi cação, de tratar-se a oferta como inelástica a preços 
para o período considerado, decorre da natureza mesma do processo de 
registro e emissão das Reduções Certifi cadas de Emissões. A obtenção de 
créditos de carbono depende de tratamento metodológico com defi nição de 
linhas de base e, portanto, implica relativa complexidade e subjetivismo. 
Dessa maneira, apenas alguns tipos de projetos parecem alcançar consenso 
sufi ciente para conferir conforto metodológico adequado aos órgãos certi-
fi cadores. Tais são os casos mais conhecidos de aterro sanitário, produção 
de energia elétrica com base em biomassa, substituição de combustíveis na 
indústria, entre outros.

Outro elemento que explica a inelasticidade da oferta a variações de preços 
reporta-se à decisão de investimento. O componente de valor em créditos 
de carbono é, usualmente, pequeno para a maioria dos projetos aptos ao 
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registro e emissão de RCE. Assim, prevalecem na análise de investimento 
os elementos de receitas, custos de produção e logística, taxas de fi nancia-
mento e orçamentos para capital fi xo e para pesquisa e desenvolvimento 
de produtos e processos. Com isso, assume-se que variações muito grandes 
em preços nos mercados à vista de créditos de carbono ensejarão oportuni-
dades de arbitragem em curto prazo, cujo aproveitamento potencial não se 
encontra entre os elementos decisivos para a aceitação e a implementação 
de muitos dos projetos de investimento.

5.3 Demanda por Créditos de Carbono

A demanda por créditos de carbono depende, entre outros fatores: a) do 
ritmo de crescimento econômico enfrentado pelos países com metas es-
tabelecidas; b) do ritmo do avanço técnico direcionado à modifi cação da 
matriz energética e ao aumento da efi ciência energética dos maiores seto-
res emissores de gases do efeito estufa; e c) do comprometimento de novos 
países, principalmente dos EUA, com metas de emissão.

O ritmo de crescimento econômico é variável de difícil previsão, dado que 
depende de múltiplos fatores, com elevada não-linearidade e circularidade, 
incluindo-se fatores políticos, internos e externos ao centro hegemônico 
norte-americano.

Quanto ao ritmo do avanço técnico, compreende-se que este pode variar 
segundo a intensidade da regulação/incentivos públicos, tais como taxa-
ções ou incentivos relacionados ao cumprimento de metas por setores ou 
por planta industrial. Verifi ca-se tendência de aumento histórico no nível 
de efi ciência energética, mas ainda se confi gura incerta a trajetória das ma-
trizes energéticas que defi nem o perfi l das emissões dos países.

As projeções do crescimento econômico dos países selecionados e da in-
tensidade de emissões é realizada com base na evolução histórica do PIB 
destes países e das emissões de GEEs, utilizando-se um modelo de alisa-
mento exponencial com tendência.

Finalmente, segundo conceito de suplementaridade estabelecido no Proto-
colo de Quioto, apenas parte do esforço total dos países pode ser realizado 
com o auxílio dos mecanismos de fl exibilização. A Comissão Européia 
considera que a noção de suplementaridade implica que a ação dos opera-
dores, em nenhum caso, pode levar à situação em que mais da metade do 
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esforço feito por país membro – já consideradas as compras de direitos pla-
nejadas pelos governos – seja por meio dos mecanismos de fl exibilização. 

No modelo, será considerado que o avanço técnico histórico e, principal-
mente, aquele verifi cado nos últimos anos – em relação aos quais a proje-
ção é mais sensível – já consideram os esforços dos países para cumpri-
mento de seus compromissos em relação a Quioto. Além disso, variações 
internas à curva global de emissões indicam, de certa forma, as quantida-
des de permissões7 com possibilidade de comercialização dentro do mer-
cado europeu. Por sua vez, os números de oferta de reduções obtidas pelo 
mecanismo Implementação Conjunta é relativamente pequeno e pode ser 
desconsiderado. Esse mecanismo de fl exibilização parece não ter desen-
volvido apropriadamente seu potencial esperado. Portanto, a demanda por 
créditos de MDL será igual à demanda total projetada.

5.4 Oferta x Demanda

A primeira análise comparativa a ser realizada entre os dados de oferta e 
demanda por RCEs diz respeito à quantidade absoluta acumulada de re-
duções ofertadas e demandadas no período de 2008 a 2012. Tal análise 
permite, em um primeiro momento, que se verifi quem a viabilidade de 
cumprimento das metas estabelecidas pelo Protocolo de Quioto e, portan-
to, a efetividade do esforço realizado pela comunidade internacional no 
sentido de reverter o processo de aquecimento global.

O modelo de oferta elaborado indica que o MDL será capaz de gerar um to-
tal de 2,5 milhões de KtCO

2
e, ou seja, 2,5 bilhões de RCEs, até 2012. Vale 

dizer que, nesse valor, estão sendo consideradas todas as reduções geradas 
na linha do tempo do MDL até o ano de 2008. Embora a demanda efetiva 
se inicie em 2008, a oferta de reduções se inicia, anteriormente, em 2000, 
conforme o modelo elaborado para a oferta.

O modelo de demanda indica que os países signatários – e que ratifi caram 
a assinatura do protocolo – pertencentes ao Anexo I demandarão um total 
de 1,28 milhão de KtCO

2
e para cumprimento de suas metas em relação 

ao protocolo.

7 Permissões, ou allowances, são a unidade de tCO2e comercializada no mecanismo de fl exibili-
zação conhecido como Comércio de Emissões, no âmbito do European Union Emissions Trading 
System (EUETS) , ou seja, realizado entre agentes econômicos de países do Anexo I na União 
Européia.
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O baixo valor de demanda por créditos encontrado decorre principalmente 
de uma distorção relativa ao ano de 1990, o ano referência das metas no 
qual o nível de emissões foi signifi cativamente superior àquele verifi cado 
nos anos subseqüentes, em razão, principalmente, da queda das emissões 
verifi cadas no Leste Europeu, derivadas do decréscimo da atividade eco-
nômica após o colapso da União Soviética. 

Partimos, então, para a análise da tendência de variação de preços no 
 período 2008–2012. O modelo elaborado parte da premissa de que, em 
2008, o mercado de trocas de direitos e emissões encontra-se em equilí-
brio. Como o modelo não se propõe a estabelecer o preço fi nal dos cré-
ditos, mas apenas a tendência de variação deste ao longo dos cinco anos 
de compromisso, estabelece-se o fator unitário neste ano e, a partir daí, 
procura-se estabelecer fatores multiplicadores de preços que indicarão a 
variação dos preços em relação ao ano imediatamente anterior.

O resultados obtidos com os dados de oferta e demanda escolhidos como 
Cenário-Base estão dispostos na Tabela 5 e no Gráfi co 12. Para efeito 
comparativo dos gastos esperados em cada um dos cenários elaborados no 
presente estudo, será incluído o respectivo cálculo, que considerará como 
preço corrente da KtCO

2
e o próprio valor do fator multiplicador calculado, 

cuja expressão é a seguinte:

Fator Multiplicador no tempo t = [(Demanda 
t-1

) – (Oferta 
t-1

) / [(Demanda 
t
) 

– (Oferta 
t
)]

TABELA 5

Fatores Multiplicadores de Preços

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados indicam uma tendência de preços crescente ao longo dos 
cinco anos de compromisso do protocolo, sendo apontada uma grande va-
riação nos preços em 2009 e, principalmente, entre 2009 e 2008, quando 
ocorre uma brusca diminuição da diferença entre oferta e demanda. Em 
modelo no qual se considerasse elástica a curva de oferta, essa variação 
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abrupta dos preços apontaria na direção de um aumento da oferta nos perío-
dos imediatamente posteriores.

Como se faz inviável a previsão do comportamento dos agentes em rela-
ção a suas metas, todos os cenários doravante elaborados considerarão o 
cumprimento dos compromissos ao menor custo efetivo, ou seja, através 
do cumprimento de suas metas anuais.

GRÁFICO 12

Fatores Multiplicadores de Preços

Fonte: Elaboração própria.

5.5  Elaboração de Cenários

Na elaboração de cenários, serão consideradas duas variáveis-chave que 
impactam na demanda: a taxa de crescimento econômico, medida através 
do PIB dos países signatários, e as taxas de redução do Índice de Atividade 
de Emissões (IAE).

Pelo Cenário-Base – aquele em que se considera a série histórica de ambas 
as variáveis-chave e que, portanto, refl etiria a continuidade das variações 
históricas dessas variáveis –, são elaborados quatro cenários que buscam a 
conjectura dos números de demanda e, por conseqüência, da tendência de 
variação de preços a taxas não-históricas. 



REVISTA DO BNDES, RIO DE JANEIRO, V. 14, N. 29, P. 115-156, JUN. 2008 149

Em relação ao PIB, serão simuladas duas taxas de crescimento distintas, 
uma 50% inferior à taxa encontrada no cenário-base e outra 50% superior, 
as quais serão tomadas por cenários de Crescimento Econômico Baixo e 
Crescimento Econômico Elevado, respectivamente. O mesmo será feito 
para o IAE: serão considerados cenários de Avanço Técnico Lento e Avan-
ço Técnico Rápido aqueles em que a taxa de redução do IAE sejam, em 
relação ao cenário base, 50% inferior e 50% superior, respectivamente. 
Dessa forma, os cenários resultantes estão expostos na Tabela 6.

TABELA 6

Cenários de Demanda (PIB e IAE)

Fonte: Elaboração própria.

Dois cenários, entre os resultantes da combinação de conjecturas acerca das 
variações do PIB e do IAE, prescindem da análise da tendência de variação 
dos preços: aqueles que apresentam demanda total negativa, simplesmente 
porque, nesses casos, o mercado não existe. Isso ocorre justamente nos ca-
sos em que se considera o rápido avanço técnico, a taxas anuais médias de 
4,8%, e, na prática, signifi ca dizer que os países do Anexo I conseguirão, 
unicamente por esforços próprios, cumprir seus compromissos de redução 
de emissões e, assim, os projetos de MDL não serão mais demandados.

Essa possibilidade é pouco provável, pois o prazo é curto para que inova-
ções tecnológicas redutoras de emissões substanciais se difundam no mer-
cado. Além disso, a redução de carbono de projetos de MDL tem, em geral, 
menores custos que as reduções dos projetos dos países industrializados 
com metas, e os projetos de MDL são considerados, em princípio, promo-
tores de desenvolvimento sustentável, ou seja, as reduções de emissões de 
carbono são vistas como de maior qualidade.

Em relação à análise acerca da viabilidade de cumprimento das metas de 
Quioto, os demais cenários indicam que o MDL não será capaz de garantir 
o suprimento de reduções necessárias aos países do Anexo I. No cenário de 



150  MODELAGEM ECONÔMICA PARA ANÁLISE DE PERSPECTIVAS...

crescimento econômico lento, a oferta de RCEs representa 34% da deman-
da, enquanto, para um crescimento econômico elevado, esse percentual cai 
para apenas 12%. Nesses cenários, serão necessárias revisões estruturais 
no MDL, com melhorias drásticas na gestão dos projetos e na velocidade 
de geração de créditos de forma a diminuir o atraso entre a entrada de pro-
jetos na linha de produção do MDL e a efetiva emissão de RCEs, além de 
políticas que incentivem de forma mais agressiva a melhoria da produtivi-
dade energética dos países do Anexo I. Essas seriam as principais ações, 
considerando-se pouco provável que esses países aceitem, de alguma for-
ma, reduzir o ritmo de seu crescimento econômico.

Os resultados da análise das tendências de variação dos preços, assim como 
a realizada para o Cenário-Base, encontram-se dispostos no Gráfi co 13.

GRÁFICO 13

Fatores Multiplicadores de Preços para Cenários de Demanda

Fonte: Elaboração própria.

O cenário de Crescimento Econômico Elevado indica tendência crescente 
de preços ao longo dos cinco anos. Desconsiderando-se a ruptura do mer-
cado nesse cenário em que a demanda por RCEs é muito maior do que a 
oferta, esse seria o cenário de maior interesse por parte daqueles que bus-
cam a receita proveniente das RCEs e do MDL. Em relação à problemática 
do aquecimento global, não é um cenário desejável.

O oposto representa o cenário de Crescimento Econômico Baixo, que 
apresenta tendência decrescente de preços. Embora, neste, o cumprimen-
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to das metas esteja mais próximo de ser viável, aqueles que investem em 
projetos de reduções de emissões verão receitas decrescentes ao longo do 
ciclo dos projetos. 

5.6 Os Estados Unidos e seus Compromissos

Não se pode desconsiderar o impacto de uma eventual adesão dos Estados 
Unidos ao Protocolo de Quioto, com conseqüente e signifi cativo aumento 
da demanda por RCEs. Difícil seria estabelecer em que ponto essa adesão 
poderia ocorrer. Com efeito, o posicionamento do país em relação às dis-
cussões acerca do protocolo, dos compromissos estabelecidos e das ações 
mitigadoras aponta como pouco provável que isso aconteça. Isso porque, 
na última Conferência das Partes (13a), realizada em Bali, no período de 3 a 
14 de dezembro de 2007, os EUA foram duramente pressionados a assumir 
compromissos ambientais, mas o máximo conseguido foi a aceitação do 
país no documento negociado na conferência, denominado Bali Roadmap 
(Mapa do Caminho de Bali).

Ainda assim, procurou-se formular um cenário em que os EUA tivessem 
ratifi cado o protocolo, tendo, portanto, metas a cumprir no período 2008–
2012. Os valores de demanda resultantes se encontram na Tabela 7.

TABELA 7

Cenários de Demanda (PIB e IAE) com EUA

Fonte: Elaboração própria.

Entre os cenários elaborados, apenas aqueles em que se verifi ca Cresci-
mento Econômico Elevado e Avanço Técnico Rápido parecem confi rmar a 
viabilidade do mercado e do cumprimento das metas de Quioto. 

Mesmo o cenário-base indica uma demanda total por RCEs que muito 
se afasta dos números de oferta – nesse cenário, a oferta do MDL repre-
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senta 42% da demanda total. Nos cenários de Crescimento Econômico 
Baixo e Avanço Técnico Lento e Crescimento Econômico Baixo e Avan-
ço Técnico Lento, a oferta de RCEs pelo MDL representa 21% e 11% 
da demanda total.

O cenário de Crescimento Econômico Baixo e Avanço Técnico Rápido 
será desconsiderado, pois nele, sob demanda negativa, o mercado sim-
plesmente não existe, dado que as emissões correspondentes seriam bai-
xas o sufi ciente para que as metas de reduções de emissões fossem facil-
mente atingidas.

Da mesma forma como realizado em todos os cenários anteriores, com 
exceção do cenário citado no parágrafo anterior, serão traçadas as curvas 
de tendência dos preços, considerando-se o cumprimento das metas anuais 
estimadas. Os resultados podem ser verifi cados no Gráfi co 14.

GRÁFICO 14

Fatores Multiplicadores – Cenários com EUA

Fonte: Elaboração própria.

Apenas o cenário de Crescimento Econômico Elevado e Avanço Técnico 
Lento apresenta tendência de preços crescentes ao longo do período em 
análise. Para os demais cenários, é apontada a tendência de acentuada que-
da nos preços, especialmente no Cenário-Base, a partir de 2010. No entan-
to, vale lembrar novamente que o estudo resulta na tendência de variação 
dos preços. Os preços no ano-base para os cenários com os Estados Unidos 
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provavelmente seriam maiores do que nos cenários sem a participação dos 
EUA, pois a demanda seria consideravelmente maior do que a oferta.

6. Conclusões

 Diante das perspectivas de agravamento do aquecimento global e das mu-
danças climáticas, as metas previstas no primeiro período de compromis-
sos (2008–2012) do Protocolo de Quioto (redução, em média, de 5,2% em 
relação a 1990) são ínfi mas perante a necessidade de estabilização da con-
centração de gases de efeito estufa na atmosfera. Discutem-se, hoje, metas 
mais ousadas para 2020, da ordem de 20%-40% de redução em relação às 
emissões de 1990, e reduções ainda maiores em 2050 [Stern (2008)].

A avaliação do balanço entre oferta e demanda futuras de créditos de car-
bono (RCE) do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo é importante para 
os países emergentes, os quais podem vender créditos, pois permite di-
mensionar o conjunto de oportunidades no mercado de carbono. Para os 
países desenvolvidos do Anexo I, cujos créditos de carbono podem atender 
apenas à parte das metas de reduções de emissões, o MDL é relevante, 
visto que, em princípio, oferece projetos de reduções de emissões a custos 
menores que aqueles em seus próprios países.

Neste trabalho, a projeção das curvas de oferta e demanda de projetos MDL 
para o período 2008–2012 aponta, no caso-base, para uma oferta de 2,5 mi-
lhões de KtCO

2
e e um volume de demanda por créditos de 1,3 milhão de 

KtCO
2
 nos cinco anos. O Cenário-Base, que considera a série histórica de 

ambas as variáveis-chave (o PIB e o IAE – emissões por unidade de PIB), 
refl ete a continuidade das variações históricas dessas variáveis. Conside-
rando que já estamos no primeiro ano do primeiro período de compromis-
sos, o Cenário-Base é o mais provável de ocorrer.

Para o estudo conjunto de oferta e demanda de créditos de carbono MDL, 
foram elaborados quatro cenários de demanda para o mercado, variando as 
taxas de crescimento do PIB e as taxas de redução da intensidade das emis-
sões (IAE). Como era de se esperar, o cenário extremo que aponta para a 
maior demanda de créditos de carbono é o de Crescimento Econômico 
Elevado e Avanço Técnico Lento, resultando em 10,9 milhões de KtCO

2
e. 

Em seguida, o cenário de Crescimento Econômico Baixo e Avanço Técni-
co Lento aponta para uma demanda de 3,8 milhões de KtCO

2
e.
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Ambos os cenários representam uma demanda maior do que a do Cená-
rio-Base e maior também do que a oferta de créditos de carbono, consi-
derada inelástica no curto prazo. Ou seja, para tais cenários, a oferta de 
reduções de emissões de projetos MDL não consegue suprir a demanda, e 
os preços desde o início tendem a ser maiores que no Cenário-Base. Essa 
é uma conjectura importante se considerarmos as discussões diplomáticas 
internacionais sobre o período pós-2012, quando metas mais acentuadas 
de reduções de emissões podem ser assumidas pelos países do Anexo I. 
Nesse caso, no longo prazo, a premissa de inelasticidade da oferta não se 
sustenta, resultando em incentivo para o aumento da oferta. Finalmente, 
os outros dois cenários, ambos de avanço técnico rápido e diferentes taxas 
de crescimento do PIB, apontam para demanda negativa de créditos de 
carbono. São cenários de baixa probabilidade, nos quais os projetos MDL 
não seriam demandados.

Quanto à análise tendencial das variações dos preços dos RCEs, o Cená-
rio-Base e o de Crescimento Econômico Elevado e Avanço Técnico Lento 
indicam alta de preços ao longo do período até 2012, pois nesses casos os 
países do Anexo I crescem acentuadamente sem que inovações tecnoló-
gicas signifi cativas de redução de emissões sejam difundidas, o que deve 
resultar em volumes de demanda crescentes em relação à oferta. 

Foram testados os mesmos cenários anteriores com a participação dos 
EUA. A entrada dos americanos representa um importante parâmetro a ser 
considerado, já que sua ratifi cação do protocolo e a adesão às metas de 
redução de emissões signifi cariam um aumento do número de RCEs de-
mandadas em todos os cenários. Apesar da tendência declinante até 2012, 
os preços seriam mais elevados no início do período de compromissos por 
causa da maior demanda. Somente o cenário de Crescimento Econômico 
Elevado e Avanço Técnico Lento teria preços crescentes no período.

Entre todos os cenários elaborados, o Cenário-Base parece ser o mais pró-
ximo das tendências verifi cadas até o momento para demanda e oferta de 
RCEs até 2012. Trata-se de um cenário que agrega as possibilidades reais 
de cumprimento das metas de Quioto por parte dos países signatários e os 
benefícios em termos de desenvolvimento sustentável que podem ser obti-
dos com a transferência de recursos dos países desenvolvidos para os paí-
ses em desenvolvimento. Como vimos, tais recursos são pequenos diante 
do esperado fl uxo de recebíveis dos projetos, como os projetos industriais 
e de energia, mas oferecem retornos interessantes se considerarmos apenas 
os investimentos específi cos para que o projeto seja um projeto do MDL.
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A projeção das curvas de oferta e demanda até 2012 não considera a pos-
sibilidade de novas e mais ousadas metas serem aceitas pelos países do 
Anexo I para o período pós-2012. Para países ofertantes de projetos MDL, 
como o Brasil, o aumento da demanda de créditos de carbono é uma pers-
pectiva interessante e se desdobra em oportunidades adicionais de transfe-
rência de recursos.

O desafi o consiste em aumentar não apenas a oferta de projetos MDL, tal 
como foi feito até agora, mas também de programas do MDL, como os 
ligados a biocombustíveis e de efi ciência energética, que poderiam repre-
sentar volumes signifi cativamente maiores de reduções de emissões. Tais 
volumes seriam condizentes com a necessidade de esforços crescentes da 
comunidade internacional de países para conter o aquecimento global.

Referências Bibliográfi cas 

CARBON MARKET STUDY. Diversas edições, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. 
Disponível em: <www.carbonfi nance.org>. Acesso em: outubro de 
2007.

ECOSECURITIES. NovaGerar Landfi ll Gas To Energy Project: project design 
document. Oxford, 2004. 33 p.

CONEJERO, M. A. Marketing de créditos de carbono: um estudo explorató-
rio. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006.

DOMINGOS, S. “Estudo refuta aquecimento causado pelo Sol”. Carbono 
Brasil, 12.7.7. Disponível em <http://www.carbonobrasil.com>. Acesso 
em: novembro de 2007.

FENHANN, J. “Counting the CERs”. London: Environmental Finance, 
2007. 

FMI – FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL. World Economic Outlook Data-
base, April 2007.

IPCC – INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Relatório Anual 
em Mudanças Climáticas, 2007.

LOPES, I. G. V. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL: guia de 
orientação. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2002. 90 p.

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. United Nations Framework 
Convention on Climate Change, Protocolo de Quioto, 2007.



156  MODELAGEM ECONÔMICA PARA ANÁLISE DE PERSPECTIVAS...

______. United Nations Framework Convention on Climate Change, Kyo-
to Protocol: Status of Ratifi cation. Disponível em: <www.unfccc.int>, 
10.7.2006. Acesso em: outubro de 2007.

______. United Nations Environment Programme. Report by the Executive 
Committee on Process Agent Uses in Article 5 Parties and their related 
emission levels, Open-ended Working Group of the Parties to the Mon-
treal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Twenty-fi fth 
meeting, Montreal, 27-30 June 2005.

Natsource Analysis Contributes to World Bank’s Annual Report on Carbon 
Market, 2006. 

ROCHA, D, “Aquecimento global não é provocado pelo Sol, diz estudo”. 
Ambiente em Foco, 13 de julho, 2007. Disponível em: <www.ambiente-
emfoco.com.br>. Acesso em: novembro de 2007.

STERN, N. Key elements of a global deal on climate change. Londres: The 
London School of Economics and Political Science, 2008.

WETZELAER, B. J. H. W. et al. GEE marginal abatement cost curves for 
the Non-Annex I Region. Holanda: ECN Energy Research Centre of the 
Netherlands, 2007. 60 p.



REVISTA DO BNDES, RIO DE JANEIRO, V. 14, N. 29, P. 157-176, JUN. 2008

RESUMO  Com base nos 
indicadores de produtividade do 
trabalho e no Novo Modelo de 
Geração de Emprego do BNDES, este 
artigo analisa e identifi ca os setores 
com maior potencial de sustentar o 
ritmo de crescimento do emprego 
no longo prazo. Os argumentos, os 
resultados e as sugestões de políticas 
públicas se ancoram na hipótese da 
teoria do desenvolvimento econômico 
e nas evidências empíricas segundo 
as quais os setores com maior nível 
de produtividade detêm maior 
capacidade para gerar empregos 
diretos, indiretos e induzidos pela 
renda no longo prazo do que os setores 
de baixa produtividade. Ao identifi car 
e confrontar os setores com maior 
potencial empregador e os de maior 
nível de produtividade, o trabalho 
aponta os candidatos às prioridades 
estratégicas por parte das políticas 
públicas, tendo como objetivos 
a promoção do desenvolvimento 
econômico e a sustentação do emprego 
em perspectiva de longo prazo.

ABSTRACT Measures of labor 
productivity and BNDES´s New Model 
of Employment Estimate are used for 
analyzing and identifying industries 
with major capacity of sustaining 
the increasing of employment in the 
long-run. The arguments, empirical 
evidence and suggestions of public 
policies are based on the much known 
hypothesis of development economics 
according to which industries with 
high levels of labor productivity have 
larger capacity of generating and 
sustaining the growth of employment 
in the long-run than those of low levels 
of labor productivity. Finally, the 
article indicates the industries more 
relevant for receiving the strategic 
priorities from public policies, 
aiming at the promotion of economic 
development and the sustaining of 
employment in the long-run. 
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1. Introdução

Em qualquer estratégia de desenvolvimento, uma efi ciente alocação de re-
cursos é requisito fundamental para maximizar a probabilidade de colher 
resultados promissores. Num cenário de retomada do crescimento eco-
nômico e demanda acelerada (corrente e esperada) por recursos governa-
mentais, a fi xação de prioridades passa a ser elemento indispensável para 
assegurar que as políticas públicas sejam orientadas para os setores mais 
dinâmicos, em termos de seu potencial gerador e difusor de emprego, ren-
da e produtividade para o restante da economia. A teoria econômica e as 
evidências empíricas dão maior sustentação à hipótese de que os setores 
relevantes são aqueles que, por conseguirem manter e difundir para o res-
tante da economia elevados níveis de produtividade, têm maior potencial 
de gerar empregos diretos e indiretos sustentáveis no longo prazo.

Existem, pelo menos, duas razões importantes para suspeitar que setores 
que incorporam elevado número de empregados, mas mantêm baixos ní-
veis de produtividade, não conseguem sustentar a capacidade de gerar em-
prego no longo prazo. A primeira é que os setores de baixa produtividade, 
por pagarem menores prêmios salariais e, ceteris paribus, por auferirem 
menores taxas de retorno relativas do que os de alta produtividade, têm 
menor poder de ampliar o mercado para os produtos oriundos dos demais 
setores da economia [Murphy, Shleifer e Vishny (1989)]. A segunda é que, 
como confi rma o mais recente relatório do Banco Mundial, salvo raras 
exceções, são os setores de mais elevada produtividade que contam com 
maior capacidade para gerar e difundir tecnologia, o fator mais relevante na 
explicação das diferenças entre os níveis e ritmos de crescimento da renda 
per capita dos países na economia global [The World Bank (2008)].

Algumas evidências empíricas recentes apresentam conclusões semelhan-
tes. Hausmann, Hwang e Rodrik (2007), por exemplo, demonstram econo-
metricamente que os países que se especializam na produção de bens de 
maior nível de produtividade tendem a crescer mais rapidamente do que os 
demais, mesmo quando seus respectivos níveis de renda per capita e de ca-
pital humano são introduzidos como variáveis de controle nas regressões. 
Segundo os autores, os resultados comprovam que “o crescimento eco-
nômico a longo prazo decorre da transferência de recursos dos setores de 
baixa para os de alta produtividade” [Hausmann, Hwang e Rodrik (2007, 
tradução livre do original)]. 

O objetivo deste artigo é identifi car, com base no nível e no ritmo de cresci-
mento da produtividade, os setores mais relevantes para o desenvolvimen-
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to econômico brasileiro e, portanto, os candidatos potenciais para fi ns de 
prioridades estratégicas por parte das políticas públicas, de acordo com a 
perspectiva retromencionada. Os indicadores de geração potencial de em-
prego também serão analisados, não apenas para confrontá-los com os 
indicadores anteriores, mas também porque faz parte da missão das políti-
cas governamentais, em geral, e do BNDES, em particular, apoiar setores 
com elevada capacidade potencial de criar postos de trabalho. Quaisquer 
que sejam as conclusões, não se está afi rmando a priori que determinado 
segmento não venha a merecer a atenção das instituições governamentais 
para fi ns de acesso a incentivos fi scais ou creditícios, mas apenas que, 
num cenário de crescimento acelerado da demanda potencial de recursos 
públicos (notadamente, recursos fi nanceiros de longo prazo), esses orga-
nismos serão forçados pelas circunstâncias a fazer escolhas. E essas es-
colhas deveriam recair justamente nos setores e/ou segmentos com maior 
potencial de difundir os benefícios para toda a sociedade numa perspectiva 
de longo prazo. 

Cabe ressaltar que qualquer exercício empírico – de natureza econométrica 
ou não – do qual se extraiam implicações normativas e orientações para a 
política econômica carece das limitações usuais. O presente trabalho, que 
utiliza dados primários e se ancora em exercícios de estatística descritiva, 
não está imune aos problemas metodológicos usuais. Entre os principais, 
destacamos o caráter estático e/ou estático-comparativo do tratamento dos 
dados e a ausência de projeções de longo prazo. No entanto, ressalvadas as 
limitações de natureza metodológica, acreditamos que os resultados apre-
sentados podem ser úteis não apenas para identifi car os setores mais rele-
vantes para assegurar o crescimento do emprego em ritmo sustentável no 
longo prazo, mas também para servir como ferramenta de discussão acerca 
das prioridades estratégicas das políticas públicas.

Além desta Introdução, o trabalho está organizado da seguinte forma: a 
Seção 2 analisa o potencial de emprego da economia brasileira com base 
no Novo Modelo de Geração de Emprego do BNDES; a Seção 3 discute as 
relações entre a capacidade de gerar emprego e a dinâmica de crescimen-
to da produtividade nos setores agropecuário, industrial e de serviços no 
Brasil; a Seção 4 conclui e aponta, em caráter preliminar, os setores priori-
tários para fi ns de escolhas estratégicas, tendo em vista o contexto atual de 
demanda acelerada por recursos públicos.
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2. Potencial Gerador de Emprego na Economia 
Brasileira

Desde meados da década de 1990, o BNDES tem realizado estudos vol-
tados para a identifi cação dos setores com maior potencial empregador de 
mão-de-obra na economia brasileira.1 O Modelo de Geração de Emprego 
(MGE) mais recente, encomendado pelo Banco ao Grupo de Indústria e 
Competitividade do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), refi na os anteriores, permitindo a atualização da ma-
triz insumo-produto (MIP).2 Além disso, o novo modelo admite relaxar 
a hipótese simplifi cadora dos modelos de insumo-produto convencionais 
de que todos os setores estão sujeitos a retornos constantes de escala.3 À 
semelhança dos modelos anteriores, o novo MGE torna possível decompor 
e estimar o potencial de crescimento do emprego dos diversos setores da 
economia de acordo com as seguintes categorias:

i) Emprego direto – número de postos de trabalhos criados em determinado setor, 
como decorrência do aumento da demanda pelos produtos e/ou serviços produzidos 
por esse mesmo setor. O emprego direto aumenta, portanto, quando, em resposta a 
um incremento de demanda, determinado setor da atividade econômica é estimulado 
a aumentar a produção corrente;

ii) Emprego indireto – número de postos de trabalhos criados nos setores que pro-
duzem matérias-primas, insumos e outros componentes para atender à demanda 
do setor responsável pela criação dos empregos diretos. O número de empregos 
indiretos criados será tanto maior quanto maiores forem os efeitos de indução de 
emprego para trás emanados do setor em que ocorreu, primariamente, o aumento de 
produção. Se as cadeias produtivas fornecedoras de insumos forem intensivas em 
trabalho, signifi ca que, para cada aumento de produção em um setor, será bastante 
expressivo o volume de emprego indireto dele resultante; e

iii) Emprego efeito-renda – emprego criado em virtude do aumento da renda gerada 
pela expansão da produção e do emprego direto e indireto, ambos listados em i e 
ii. O emprego efeito-renda decorre do fato de que o incremento de produção direta 
e indireta enseja, ao mesmo tempo, o aumento de rendas derivadas nesses setores 
(massa salarial, dividendos e pro-labore), proporcionando, em última instância, in-
cremento da demanda e do emprego nos setores produtores de bens de consumo.

Com o novo MGE, é possível atualizar os coefi cientes técnicos da MIP 
de 1996 por meio das Contas Nacionais, ano a ano, até 2003. Como a 
nova metodologia das Contas Nacionais, implementada em 2004, era in-
compatível com a anterior, só foi possível atualizar a MIP até 2003. Para 
o período 2004–2007, as atualizações foram corrigidas monetariamente 
pelos índices de preços setoriais elaborados pela Fundação Getúlio Vargas: 

1 Ver Najberg e Vieira (1996, 1997) e Najberg e Ikeda (1999).
2 Cabe lembrar que a última matriz insumo-produto publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografi a 

e Estatística (IBGE) é referente ao ano de 1996.
3 Para mais detalhes sobre a metodologia do novo MGE, ver IE/UFRJ (2005). 
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Índice de Preço por Atacado (IPA-OG), nos setores de agropecuária, in-
dústria extrativa mineral e indústria de transformação; Índice Nacional da 
Construção Civil (INCC), no setor de construção civil; e Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC), no setor de serviços. No novo Modelo de Geração 
de Emprego, a economia é desagregada em 42 setores, segundo a classifi -
cação da matriz insumo-produto e das Contas Nacionais, elaboradas pelo 
IBGE, e que constituem as três principais esferas da produção econômica: 
agropecuária, indústria (extrativa mineral, de transformação, construção 
civil e serviços de utilidade pública) e serviços. 

A Tabela 1 apresenta os resultados para 2007, em termos do número de 
empregos gerados e de ranking setorial, para os três principais agregados 
da economia brasileira (agropecuária, indústria e serviços).4

TABELA 1

Estimativa dos Empregos Gerados na Agropecuária, Indústria e 
Serviços em 2007, em Resposta a Aumentos na Produção
de R$ 10 Milhões 
(A Preços Médios do Ano)

SETOR DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA

EFEITO 
DIRETO

EFEITO 
INDIRETO

EFEITO-
RENDA

EFEITO 
TOTAL

ORDEM

Agropecuária 440 169 445 1.054 2º

Indústria 85 169 365 619  

Extrativa Mineral 47 57 341 445 13º

Indústria de Transformação 88 184 366 638 7º
Serviços Industriais de 
Utilidade Pública 21 55 387 463 12º

Construção Civil 145 87 345 578 8º

Serviços 239 87 418 744  

Comércio 440 79 413 933 3º

Transporte 225 92 352 669 6º

Comunicações 32 86 424 542 10º

Instituições Financeiras 50 76 429 555 9º
Serviços Prestados às 
Famílias 691 152 418 1.261 1º
Serviços Prestados às 
Empresas 296 77 427 800 4º

Aluguel de Imóveis 14 19 461 494 11º

Administração Pública 163 112 422 698 5º

Total 763 425 1.228 2.417  
Fonte: Novo Modelo de Geração de Emprego do BNDES.
Nota: A classifi cação exclui o segmento de serviços privados não-mercantis.

4  Os resultados desagregados para os 42 setores da matriz insumo-produto são apresentados adiante.



162  PRODUTIVIDADE E POTENCIAL DE EMPREGO NO BRASIL

Iniciando pelos grandes agregados setoriais, para um aumento simultâ-
neo de demanda de R$ 10 milhões em cada setor, a agropecuária lidera o 
ranking quanto à capacidade potencial de gerar empregos (total de 1.054), 
seguida pelo setor de serviços (744) e pela indústria (619). 5 Numa análise 
um pouco menos agregada, dos cinco segmentos com maior potencial gera-
dor de mão-de-obra na economia brasileira, quatro estão situados no setor 
de serviços: os serviços prestados às famílias (1º no ranking), o comércio 
(3º), os serviços prestados às empresas (4º) e a administração pública (5º). 
A agropecuária fi ca com a segunda colocação.

O Gráfi co 1 apresenta o potencial de emprego total (somatório dos empre-
gos diretos, indiretos e empregos efeito-renda), com o nível de desagrega-
ção da matriz insumo-produto em 42 setores.

GRÁFICO 1

Estimativa dos Empregos Gerados na Economia Brasileira em 
2007, em Resposta a Aumentos na Produção de R$ 10 Milhões
(A Preços Médios do Ano)

Fonte: Novo Modelo de Geração de Emprego do BNDES.
Nota: A classifi cação exclui o segmento de serviços privados não-mercantis.

5 Evidentemente, os resultados encontrados, em termos agregados, para a indústria e o setor de 
serviços não correspondem ao somatório dos empregos gerados em seus respectivos segmentos, 
por constituírem uma média ponderada do número de empregados pela quantidade de segmentos 
(32 na indústria e oito no setor de serviços).
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Os resultados revelam que os cinco setores com maior potencial de criação 
de empregos na economia brasileira estão ligados, em geral, a atividades 
tradicionais e intensivas em mão-de-obra: lidera o ranking o segmento de 
vestuário e acessórios (total de 1.496, para um aumento de R$ 10 milhões 
da demanda de todos os setores), seguido pelos serviços prestados às fa-
mílias (1.261), agropecuária (1.054), calçados e artigos de couro (950) e 
fabricação e refi no de óleos vegetais e gorduras para alimentação (939).

Como seria de se esperar, setores com maior intensidade de capital (e, em 
geral, de maior sofi sticação tecnológica) têm menor potencial gerador de 
emprego, como metalurgia de não-ferrosos, automobilística, siderurgia, 
equipamentos eletrônicos, extração de petróleo e gás natural, refi no de pe-
tróleo e indústria petroquímica e produtos químicos.

Cabe, então, analisar se os setores que lideram o ranking na criação poten-
cial de empregos são os que detêm maior nível e ritmo de crescimento da 
produtividade, assegurando, por conseguinte, o potencial de crescimento 
da economia e a geração de empregos sustentáveis no longo prazo. A seção 
seguinte procura responder a essa questão.

3. O Comportamento da Produtividade na 
Economia Brasileira no Período Recente

O Gráfi co 2 mostra o valor da produtividade do trabalho (defi nida como 
a razão entre o valor adicionado e o pessoal ocupado) na agropecuária, 
indústria e serviços para os anos de 1994 e 2003.6 Esse mesmo indicador é 
apresentado em nível mais desagregado na Tabela 2. 

Como revela o Gráfi co 2, a indústria lidera o ranking de agregado setorial 
com maior produtividade do trabalho em 1994 e 2003, seguida do setor 
de serviços e da agricultura. Constata-se, de imediato, que os setores com 
maior potencial gerador de emprego não são necessariamente os que detêm 
maior nível de produtividade. Excetuando o setor de aluguel de imóveis, 
cujo valor imenso da produtividade é explicado por ser uma atividade cujo 
valor adicionado praticamente coincide com o valor bruto da produção, 

6 Em virtude da mudança de metodologia das Contas Nacionais, não foi possível compatibilizar 
a classifi cação aqui utilizada com a que passou a vigorar no período posterior a 2004. De todo 
modo, pelo menos até 2005, o comportamento da produtividade da indústria de transformação 
(queda de - 1,03% a.a. em termos reais entre 1996 e 2003) não foi muito diferente da taxa de varia-
ção média anual real ocorrida entre 1994 e 2003, de - 0,8% [Nassif (2007)]. Com a retomada dos 
investimentos e do crescimento da economia brasileira em 2007, é possível que a reversão dessa 
tendência declinante só esteja ocorrendo no período atual. 
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GRÁFICO 2

Produtividade do Trabalho (Valor Adicionado/Pessoal Ocupado) 
na Agropecuária, Indústria e Serviços em 1994 e 2003
(Em R$ Milhares Constantes de 2003)

Nota: A classifi cação exclui o segmento de serviços privados não-mercantis. 

Fonte: Novo Modelo de Geração de Emprego do BNDES.
Nota: A classifi cação exclui o segmento de serviços privados não-mercantis.



REVISTA DO BNDES, RIO DE JANEIRO, V. 14, N. 29, P. 157-176, JUN. 2008 165

os serviços de utilidade pública (quase todos monopólios naturais, como 
produção e distribuição de energia elétrica, de gás e água, e saneamento 
básico) lideram o ranking em termos de produtividade do trabalho – R$ 
196,4 mil em 2003, em termos reais –, embora detenham baixa capacida-
de potencial de gerar emprego (a última colocação entre os segmentos da 
indústria, conforme a Tabela 1). Os demais setores com elevado nível ab-
soluto de produtividade por trabalhador são a extrativa mineral, os serviços 
de comunicações e as instituições fi nanceiras. Esses resultados sugerem 
que os setores líderes em geração de produto por trabalhador são, em geral, 
como seria de se esperar, intensivos em capital e, em alguns casos, englo-
bam segmentos de média e alta tecnologia.7

Em contrapartida, setores com elevada capacidade de criar empregos, como 
serviços prestados às famílias, comércio e agropecuária, estão incluídos 
entre os de menor nível de produtividade da economia. Essa discrepância 
sugere que esses setores não são capazes de sustentar o crescimento nem 
da economia nem do próprio emprego no longo prazo. 

A Tabela 2 confi rma as conclusões anteriores – novamente, excetuando 
aluguel de imóveis, pelas mesmas razões apontadas –, quais sejam, os seto-
res com maior nível de produtividade estão localizados na indústria, são in-
tensivos em capital e/ou de média e elevada intensidade tecnológica e, por 
isso mesmo, não estão incluídos entre os setores com maior potencial ge-
rador de empregos (ver Gráfi co 1). São eles: refi no de petróleo e indústria 
petroquímica (1ª posição em valor da produtividade), extração de petróleo, 
gás natural e outros combustíveis (2ª), siderurgia (3ª), elementos químicos 
não-petroquímicos (4ª) e serviços industriais de utilidade pública (5ª).

7 Pode-se argumentar que, por deterem elevada razão capital-trabalho (e também capital- produto), 
é óbvio que os setores intensivos em capital tenham, de fato, baixa propensão para gerar empre-
go, mas elevada capacidade potencial para incrementar o valor adicionado por trabalhador (ou 
seja, a produtividade da máquina substitui e compensa, nesses casos, a baixa produtividade do 
trabalhador). No entanto, o essencial a antecipar aqui é que, por isso mesmo, os setores inten-
sivos em capital, embora não gerem grande fl uxo de emprego no curto prazo, conseguem, pelo 
maior nível de produtividade e maior intensidade tecnológica, promover maiores efeitos dinâmi-
cos no próprio nível de emprego e no progresso técnico em perspectiva de longo prazo. Esse ponto 
será retomado adiante. 
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TABELA 2

Produtividade do Trabalho na Economia Brasileira em 2003 
(Em R$ Milhares por Trabalhador)

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE VALOR

1 Agropecuária 10,9

2 Extrativa Mineral (Exceto Combustíveis) 33,6

3 Extração de Petróleo e Gás Natural, Carvão e Outros Combustíveis 736,8

4 Fabricação de Minerais Não-Metálicos 33,8

5 Siderurgia 278,6

6 Metalurgia dos Não-Ferrosos 94,5

7 Fabricação de Outros Produtos Metalúrgicos 19,3

8 Fabricação e Manutenção de Máquinas e Tratores 66,7

10 Fabricação de Aparelhos e Equipamentos de Material Elétrico 40,8

11 Fabricação de Aparelhos e Equipamentos de Material Eletrônico 73,6

12 Fabricação de Automóveis, Caminhões e Ônibus 90,3

13 Fabricação de Outros Veículos, Peças e Acessórios 39,7

14 Serrarias e Fabricação de Artigos de Madeira e Mobiliário 10,9

15 Indústria de Papel e Gráfi ca 49,8

16 Indústria da Borracha 107,0

17 Fabricação de Elementos Químicos Não-Petroquímicos 228,6

18 Refi no de Petróleo e Indústria Petroquímica 1.066,3

19 Fabricação de Produtos Químicos Diversos 97,8

20 Fabricação de Produtos Farmacêuticos e de Perfumaria 68,7

21 Indústria de Transformação de Material Plástico 24,5

22 Indústria Têxtil 21,7

23 Fabricação de Artigos do Vestuário e Acessórios 4,0

24 Fabricação de Calçados e de Artigos de Couro e Peles 10,7

25 Indústria do Café 56,9

26 Benefi ciamento de Produtos de Origem Vegetal, Inclusive Fumo 25,6

27 Abate e Preparação de Carnes 29,4

28 Resfriamento e Preparação do Leite e Laticínios 43,6

29 Indústria do Açúcar 88,6

30 Fabricação e Refi no de Óleos Vegetais e de Gorduras para Alimentação 172,9

31 Outras Indústrias Alimentares e de Bebidas 18,9

32 Indústrias Diversas 22,1

33 Serviços Industriais de Utilidade Pública 196,4

34 Construção Civil 26,8

35 Comércio 9,5

36 Transporte 12,1

37 Comunicações 163,6

38 Instituições Financeiras 119,3

39 Serviços Prestados às Famílias 6,4

40 Serviços Prestados às Empresas 18,7

41 Aluguel de Imóveis 553,6

42 Administração Pública 34,6
 Total 23,8
Fonte: Sistema de Contas Nacionais, IBGE.
Notas: i) a classifi cação exclui o segmento de serviços privados não-mercantis; ii) o Sistema de 
Contas Nacionais omite o código 9. Ver Sistema de Contas Nacionais. Relatório Metodológico, v. 24, 
IBGE, 2004.
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O Gráfi co 3 apresenta a dinâmica de crescimento do valor adicionado (eixo 
vertical), do emprego (eixo horizontal) e da produtividade (reta inclinada) 
no período 1994–2003. Os setores estão listados pelos códigos em nível 
80, do Sistema de Contas Nacionais, constantes na Tabela 2. O gráfi co 
contempla quatro quadrantes: o primeiro registra variações positivas do 
valor adicionado e do emprego; o segundo, variações positivas do valor 
adicionado, mas negativas do emprego; o terceiro, variações negativas do 
emprego e do valor adicionado; e o quarto, variações positivas do em-
prego, mas negativas do valor adicionado. Evidentemente, a mudança da 
produtividade depende da razão entre as variações do valor adicionado e 
da mão-de-obra ocupada. Todos os setores acima da reta inclinada tiveram 
taxas de incremento médias anuais positivas na produtividade ao longo do 
período analisado, ao passo que os setores situados abaixo da reta tiveram 
retração média anual na produtividade. 

Os resultados mostram que poucos setores conseguiram aumentar simulta-
neamente a produtividade e o emprego entre 1994 e 2003. Entre eles, os que 
se destacaram foram: 3 – extração de petróleo, gás e outros combustíveis; 
37 – serviços de comunicações; 23 – vestuário e acessórios; 8 – máquinas 
e tratores; 42 – administração pública; 15 – papel e gráfi ca; e 41 – alu-
guel de imóveis.8 Os demais setores situados à esquerda do eixo vertical, 
mas acima da reta inclinada, tiveram níveis de incremento médios anuais 
positivos na produtividade, mas perdas em termos de variação média de 
emprego. Destes, os que tiveram níveis mais expressivos de crescimento 
da produtividade foram: 29 – indústria do açúcar; 25 – indústria do café; 5 
– siderurgia; 30 – refi no de óleos vegetais e gorduras para alimentação; e 
19 – químicos diversos.

Embora esses resultados não permitam extrair qualquer conclusão sobre 
tendência de longo prazo, indicadores como os do Gráfi co 3 sugerem que 
o papel das políticas públicas é contribuir para que parte signifi cativa dos 
setores da economia seja direcionada para o primeiro quadrante acima da 
reta inclinada, ou seja, que seus respectivos processos produtivos incorpo-
rem simultaneamente ganhos de produtividade, crescimento do produto e 
geração de emprego. Porém, levando-se em conta que diversos setores são, 
pela natureza de sua tecnologia, de elevada intensidade capital-trabalho, 
eles tendem a aumentar o ritmo de incremento de sua produtividade com 
perdas relativamente maiores em termos de emprego, ou seja, estarão, nes-
se caso, situados à esquerda do eixo vertical e acima da reta inclinada. Po-

8 Os setores 15 (papel e gráfi ca) e 41 (aluguel de imóveis) tiveram taxas de incremento do emprego 
muito pouco signifi cativas. 
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rém, cabe às políticas públicas implementar instrumentos que contribuam 
para minimizar as perdas em termos de geração de emprego, de tal modo 
que os setores intensivos em capital e tecnologia fi quem acima da reta in-
clinada, mas minimizando as tendências estruturais de perda de emprego.9

GRÁFICO 3

Dinâmica do Valor Adicionado, Emprego e Produtividade na 
Economia Brasileira (1994–2003)

Fonte: IBGE.

4. À Guisa de Conclusão: Produtividade, 
Tecnologia e Empregos Sustentáveis como 
Critérios para a Fixação de Prioridades 
Estratégicas

Com o objetivo de eliminar os gargalos estruturais e incentivar a moderni-
zação da economia brasileira, as políticas públicas recentes vêm-se orien-
tando para quatro eixos estratégicos principais: capacidade produtiva (aí 

9 Note-se que, entre 1994 e 2003, os dois únicos setores que preencheram esses requisitos foram o de 
extração mineral (código 2) e calçados e artigos de couro (código 24).
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envolvendo reestruturação industrial propriamente dita, investimentos fi -
xos e reestruturação societária em setores sujeitos a retornos crescentes 
de escala), inovação, infra-estrutura e desenvolvimento regional. Em certo 
sentido, esses critérios coincidem com as hipóteses teóricas e as evidências 
empíricas, já mencionadas na Introdução, segundo as quais são os setores 
de maior produtividade e maior intensidade tecnológica que, não obstante 
possam deter baixo potencial para gerar empregos (sobretudo diretos) no 
curto prazo, conseguem assegurar e sustentar maiores taxas de crescimen-
to da economia e do emprego no longo prazo. Não por acaso, nas novas 
políticas operacionais do BNDES, por exemplo, os setores já defi nidos 
inequivocamente como prioritários são justamente aqueles que têm maior 
poder de “carregar” o restante da economia em termos de geração de renda, 
emprego e desenvolvimento regional (infra-estrutura física e setores com 
elevada intensidade capital-produto) ou aqueles que submetem ao Ban-
co projetos considerados inovadores. Numa palavra, setores com elevado 
potencial tecnológico, de produtividade e de geração de empregos susten-
táveis no longo prazo. A maior parte desses setores está localizada, salvo 
exceções, na indústria, o que mostra que as prioridades estratégicas do 
BNDES são consoantes com as evidências empíricas emanadas da teoria 
do desenvolvimento econômico.

GRÁFICO 4

Produtividade e Emprego em Segmentos Selecionados do Setor 
de Serviços em 2003

Fonte: Sistema de Contas Nacionais, IBGE.
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Além disso, mesmo no âmbito manufatureiro, setores com baixos níveis 
de produtividade, mas com elevado potencial gerador de empregos, es-
tão contemplados nas linhas operacionais direcionadas a micro, pequenas 
e médias empresas (caso de vestuário e acessórios, calçados e artigos de 
couro, preparação de carnes e produtos de origem vegetal, entre outros). 
Ou seja, mesmo em contexto de demanda acelerada por recursos fi nan-
ceiros de longo prazo, o Banco continuará contemplando prioritariamente 
setores com alta propensão de gerar empregos, apesar de serem de baixa 
produtividade. 

Nesse mesmo ambiente de crescimento acelerado da demanda por fi nan-
ciamento, cabe então examinar os critérios para a fi xação de prioridades 
no setor de serviços.10 Na classifi cação que estamos adotando, esse setor 
se decompõe em: comércio, serviços de transporte, serviços de comunica-
ções, instituições fi nanceiras, serviços prestados às famílias, serviços pres-
tados às empresas, aluguel de imóveis e administração pública. No entan-
to, como o Banco não tem tradição de fi nanciar instituições fi nanceiras e 
aluguel de imóveis, podemos nos restringir aos demais segmentos do setor 
de serviços. O Gráfi co 4 mostra seus respectivos níveis de produtividade 
(indicados na escala à esquerda e pelas barras no gráfi co) e potencial ge-
rador de emprego (indicados na escala à direita e pelos pequenos losangos 
no gráfi co) para 2003. 

Nos segmentos listados no Gráfi co 4, apenas os serviços de comunicações 
podem ser considerados de elevada produtividade (R$ 163,6 mil por traba-
lhador, em termos reais), ainda que, em virtude da elevada relação capital-
trabalho, não estejam entre os maiores empregadores de mão-de-obra (25º 
no ranking da economia como um todo e último colocado dentro do setor 
de serviços, excluindo aluguel de imóveis).11 

Já os serviços prestados às famílias, comércio, transporte e serviços pres-
tados às empresas são, nessa ordem, de baixíssimos níveis de produtivida-
de, embora tenham elevado potencial gerador de empregos. No entanto, 
uma parcela expressiva desse emprego potencial é de tipo efeito-renda, ou 
seja, depende do crescimento da produção e da renda em todos os demais 
setores da economia. Além disso, à exceção dos serviços prestados às fa-
mílias, os demais geram potencialmente muitos postos de trabalho diretos 

10 Estamos deixando de lado a agropecuária, por se tratar de setor já contemplado não apenas pelo 
BNDES, como também por outras instituições públicas (como o Banco do Brasil e o Banco do 
Nordeste) e privadas.

11 Os dois segmentos que formam o setor de comunicações no Sistema de Contas Nacionais são as 
atividades de correio e os serviços de telecomunicações.
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e induzidos pela renda, mas não empregos indiretos, o que sugere que, 
no longo prazo, a sustentação do emprego nesses segmentos depende do 
crescimento da produção nos setores de maior produtividade na economia 
(ver Tabela 1 e Apêndice).

Assim sendo, os resultados sugerem que, em contexto de oferta relativa-
mente inelástica de recursos fi nanceiros, as prioridades devam recair nos 
segmentos de serviços com maior nível de produtividade e/ou intensida-
de tecnológica ou ainda que, por serem altamente estratégicos para o de-
senvolvimento do país, tenham capacidade para sustentar o crescimento 
do emprego no longo prazo. Incluem-se, nesses casos, os serviços de te-
lecomunicações, a administração pública e os serviços de transporte. O 
primeiro segmento diz respeito a um setor estratégico para o desenvolvi-
mento do país, em virtude de sua notória capacidade para gerar e difundir 
inovações. O segundo contempla, embora não exclusivamente, diversas 
atividades de cunho sociocultural, como o apoio a serviços sociais por par-
te da administração pública em geral (sobretudo de estados e municípios) 
e atividades culturais. O terceiro abarca uma diversidade de modais de 
transporte (ferroviários, rodoviários, metroviários e aéreos, entre outros), 
cujos investimentos não apenas permitem que a oferta potencial se adiante 
à demanda corrente, evitando restrições ao crescimento sustentado, como 
também geram externalidades positivas (estáticas e dinâmicas) para cen-
tros urbanos, regiões e até mesmo (dependendo do alcance dos impactos 
dinâmicos) o país. 

Portanto, por exclusão, é de se concluir que, no atual contexto de excesso 
de demanda por recursos fi nanceiros de longo prazo, os segmentos menos 
prioritários recaiam, nessa ordem, sobre os serviços prestados às famílias 
(hotéis, restaurantes, lavanderias, cabeleireiros etc.) e o comércio, nas suas 
diferentes modalidades (varejista, intermediário e atacadista). Cabe lem-
brar que, em determinados períodos da década de 1990, quando as taxas de 
investimento agregado eram bastante baixas para os padrões históricos da 
economia brasileira do pós-guerra, o BNDES se destacou por fi nanciar os 
investimentos em diversas atividades do setor de serviços, como a constru-
ção de shopping centers, hotéis e resorts. Naquele momento, quando diver-
sos setores da indústria estavam passando por um processo de reestrutura-
ção produtiva cuja natureza, segundo as evidências empíricas disponíveis, 
era predominantemente poupadora de trabalho,12 a atuação mais visível 
do BNDES naquelas atividades podia ser justifi cada pela necessidade de 

12 Os diversos estudos que chegam a essa conclusão estão resumidos no trabalho de Carvalho 
(2000).
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o principal banco de desenvolvimento do país atuar de forma anticíclica. 
Atualmente, à medida que a retomada do novo ciclo expansivo se revele 
sustentável, a elevada demanda líquida por recursos fi nanceiros do Banco 
torna menos prioritário o apoio àquelas atividades. 

Evidentemente, pode haver situações excepcionais em que o fi nanciamento 
do investimento nas atividades de comércio e serviços prestados às famí-
lias deva ser considerado, e as condições do crédito, equalizadas às demais 
atividades tidas como prioritárias: quando se constatarem evidências sufi -
cientes para garantir que o apoio do Banco a tais atividades – por exem-
plo, a construção de um shopping center numa cidade de porte médio ou 
grande –, em vez de provocar eventual desestruturação econômica ou o es-
vaziamento urbano ou regional, fomentará, de um lado, os investimentos e 
o surgimento de novas atividades por parte de empresas de pequeno, médio 
e grande porte e, de outro, contribuirá para a proliferação de aglomerados 
industriais (os chamados “arranjos produtivos locais”) capazes de ensejar 
a criação de empregos sustentáveis no longo prazo. Caso contrário, tais 
atividades deveriam compor o rol das menos prioritárias para o Banco.
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APÊNDICE

Potencial de Emprego na Economia Brasileira em 2007, em 
Resposta a Aumentos na Produção de R$10 Milhões 
(A Preços Médios do Ano)

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
EFEITO 
DIRETO

EFEITO 
INDIRETO

EFEITO-
RENDA

EFEITO 
TOTAL ORDEM

1 Agropecuária 440 169 445 1.054 3º

2
Extrativa Mineral (Exceto 
Combustíveis) 87 83 326 496 27º

3
Extração de Petróleo e Gás Natural, 
Carvão e Outros Combustíveis 7 32 355 394 37º

4
Fabricação de Minerais Não-
Metálicos 102 117 437 656 18º

5 Siderurgia 7 82 295 384 39º

6 Metalurgia dos Não-Ferrosos 14 74 250 338 41º

7
Fabricação de Outros Produtos 
Metalúrgicos 90 88 302 480 32º

8
Fabricação e Manutenção de 
Máquinas e Tratores 65 72 377 514 26º

10
Fabricação de Aparelhos e 
Equipamentos de Material Elétrico 36 125 329 489 29º

11
Fabricação de Aparelhos e 
Equipamentos de Material Eletrônico 37 77 272 386 38º

12
Fabricação de Automóveis, 
Caminhões e Ônibus 15 90 245 349 40º

13
Fabricação de Outros Veículos, 
Peças e Acessórios 37 122 326 485 31º

14
Serrarias e Fabricação de Artigos de 
Madeira e Mobiliário 254 188 358 800 9º

15 Indústria de Papel e Gráfi ca 66 150 446 662 17º

16 Indústria da Borracha 23 95 340 459 34º

17
Fabricação de Elementos Químicos 
Não-Petroquímicos 15 151 381 547 24º

18
Refi no de Petróleo e Indústria 
Petroquímica 2 44 349 395 36º

19
Fabricação de Produtos Químicos 
Diversos 25 79 324 428 35º

20
Fabricação de Produtos 
Farmacêuticos e de Perfumaria 40 143 375 559 22º

21
Indústria de Transformação de 
Material Plástico 97 58 330 486 30º

22 Indústria Têxtil 65 217 356 639 20º

23
Fabricação de Artigos do Vestuário 
e Acessórios 698 399 399 1.496 1º

24
Fabricação de Calçados e de Artigos 
de Couro e Peles 327 189 434 950 4º

25 Indústria do Café 35 277 358 670 15º

26
Benefi ciamento de Produtos de 
Origem Vegetal, Inclusive Fumo 62 389 416 868 8º

27 Abate e Preparação de Carnes 39 457 435 930 7º

28
Resfriamento e Preparação do Leite 
e Laticínios 26 352 374 752 13º

(continua)
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29 Indústria do Açúcar 38 265 490 793 11º

30
Fabric. e Refi no de Óleos Vegetais e 
de Gorduras para Alim. 9 446 484 939 5º

31
Outras Indústrias Alimentares e de 
Bebidas 86 284 397 768 12º

32 Indústrias Diversas 140 125 374 639 19º

33
Serviços Industriais de Utilidade 
Pública 21 55 387 463 33º

34 Construção Civil 145 87 345 578 21º

35 Comércio 440 79 413 933 6º

36 Transporte 225 92 352 669 16º

37 Comunicações 32 86 424 542 25º

38 Instituições Financeiras 50 76 429 555 23º

39 Serviços Prestados às Famílias 691 152 418 1.261 2º

40 Serviços Prestados às Empresas 296 77 427 800 10º

41 Aluguel de Imóveis 14 19 461 494 28º

42 Administração pública 163 112 422 698 14º

 Total 5.063 6.275 15.460 26.799  

Fonte: Novo Modelo de Geração de Emprego do BNDES.
Notas: i) a classifi cação exclui o segmento de serviços privados não-mercantis; ii) o Sistema de Contas 
Nacionais omite o código 9. Ver Sistema de Contas Nacionais. Relatório Metodológico, v. 24, IBGE, 
2004.
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RESUMO Este estudo tem como 
objetivo analisar o desempenho 
recente do setor de bens de 
capital mecânicos brasileiro no 
comércio internacional. É feita 
a caracterização do mercado e 
são identifi cadas as tendências 
do investimento na economia 
brasileira, a partir do processo 
de ajustamento experimentado 
pela indústria de bens de capital 
nos anos 1990. Em seguida, 
contextualiza-se o comércio 
internacional de bens de capital, 
focalizando sua concentração 
geográfi ca, o volume de comércio 
e as tarifas praticadas. É analisado, 
também, o desempenho da balança 
comercial brasileira da indústria de 
bens de capital, com destaque para 
os de bens de capital mecânicos.

ABSTRACT This study intends 
to analyze the recent performance 
of the mechanical capital goods 
industry of Brazilian economy 
in the foreign trade market. The 
market characteristics are outlined 
and the Brazilian economy 
investment trends are identifi ed 
from the adjusting process 
experienced by the industry 
of capital goods in the 90’s. 
Afterwards, the foreign capital 
goods market is inserted in a 
context, with special focus on its 
geographic concentration, volume 
of trades and the current rates. The 
Brazilian capital goods industry 
balance of trade performance 
is also analyzed, with special 
attention given to mechanical 
capital goods.

* Respectivamente, economista e engenheiro do BNDES.
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1. Introdução

A indústria de bens de capital tem um papel estratégico na promoção do 
crescimento e do desenvolvimento econômico de um país. Além de contri-
buir para o aumento da capacidade produtiva da economia, os investimen-
tos em bens de capital viabilizam o aumento da produtividade, na medida 
em que as máquinas e equipamentos incorporam novas tecnologias.

A decisão de investir em máquinas e equipamentos é função das expecta-
tivas das empresas quanto ao curso futuro da economia. Tais expectativas 
gerarão maior ou menor grau de incerteza quanto ao comportamento da 
demanda agregada, dependendo do grau de estabilidade macroeconômica 
observado, conseqüência da política econômica adotada internamente, do 
nível de regulação dos mercados e da conjuntura econômica internacional. 
A criação de um ambiente econômico favorável é extremamente benéfi ca 
para o mercado de bens de capital, o último a sentir os efeitos positivos de 
um ciclo de crescimento porque, em geral, as empresas tendem, inicial-
mente, a ocupar a capacidade instalada para, somente depois, encomendar 
novas máquinas e equipamentos e realizar novos projetos. Por outro lado, 
projeções pessimistas quanto ao futuro da atividade econômica geram im-
pactos negativos sobre a demanda de bens de capital, levando ao adiamen-
to de decisões de investimento.

Junto com as expectativas quanto aos rumos da economia, o nível de taxas 
de juros vigente é também fator condicionante para a realização de inves-
timentos em bens de capital. Quanto mais elevadas as taxas, maior o custo 
de aquisição das máquinas e equipamentos e, conseqüentemente, maiores 
as difi culdades para sua venda, já que boa parte dos negócios no setor se 
realiza por meio de fi nanciamentos. 

Deve-se ressaltar que, a despeito do grau de abertura comercial praticado 
por determinada economia, torna-se estrategicamente importante que não 
haja dependência absoluta de importações de bens de capital. Nesse caso, 
choques externos de natureza política ou econômica consistiriam em va-
riáveis exógenas de restrição ao crescimento, pois os problemas cambiais 
daí decorrentes poderiam elevar os preços das máquinas e equipamentos a 
patamares que difi cultariam sua aquisição, representando, assim, restrição 
ao crescimento e ao desenvolvimento da economia. 

Este estudo tem como objetivo analisar o desempenho recente do setor de 
bens de capital mecânicos da economia brasileira e seu inter-relaciona-
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mento externo. Na segunda seção, é feita a caracterização do mercado. Na 
terceira seção, são identifi cadas as tendências do investimento, a partir do 
processo de ajustamento experimentado pela indústria de bens de capital 
nos anos 1990. A quarta seção contextualiza o comércio internacional de 
bens de capital, focalizando sua concentração geográfi ca, o volume de co-
mércio e as tarifas praticadas. Na quinta seção, é analisada a performance 
da balança comercial brasileira da indústria de bens de capital. Na sexta 
seção, é feita uma análise do desempenho recente da indústria de bens de 
capital mecânicos. A sétima seção apresenta as conclusões do trabalho.

2. Caracterização do Mercado – Heterogeneidade 
e Competitividade

A análise do desempenho do setor de bens de capital, caracterizado por um 
conjunto muito heterogêneo de produtos e de estruturas de mercado, não é 
de fácil execução, tendo em vista a ampla gama de seus produtos, máqui-
nas e equipamentos, que se diferenciam quanto à fi nalidade a que se desti-
nam, aos meios de controle, ao desempenho e aos acessórios, coexistindo 
máquinas tanto eletromecânicas como de comando computadorizado.

Além disso, muitos produtos são fabricados sob encomenda, para utiliza-
ção específi ca, e não envolvem padronização em seu processo produtivo. A 
fl exibilidade dos equipamentos, da mão-de-obra e das rotinas produtivas é 
um importante fator de competitividade desses produtos. No caso de bens 
de capital seriados, ocorrem processos produtivos que utilizam maquiná-
rio especializado e processos produtivos relativamente rígidos, nos quais a 
engenharia de processo e a escala de produção são essenciais para a manu-
tenção da competitividade nos mercados de atuação. O preço do produto é 
o principal fator de concorrência nesse caso. 

Dessa forma, os fatores de competitividade terão maior ou menor grau de 
importância, dependendo do segmento de atuação das empresas. Em es-
pecial, para as empresas atuantes em mercados de ponta, é um importante 
fator de competitividade o conhecimento da engenharia do produto, bem 
como o acesso e o incentivo à inovação, incorporando a eletrônica em sua 
base técnica (mecatrônica). Nesse sentido, tornaram-se cruciais para a ma-
nutenção de sua competitividade a acessibilidade às indústrias produtoras 
de software e hardware e a disponibilidade de mão-de-obra qualifi cada.
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Também relevante é o relacionamento dos produtores com os clientes, para 
adequar os produtos ofertados às suas novas necessidades, que surgem em 
função de mudanças nas preferências de consumo, processo esse que es-
timula a competitividade via inovação. O relacionamento das empresas 
produtoras de bens de capital com seus fornecedores de insumos, partes e 
peças que incorporam conteúdo tecnológico de ponta também é importan-
te, pois dele dependerá, em grande parte, o atendimento às novas necessi-
dades de seus clientes [Vermulm (2003)].

3. Tendências do Investimento na Economia 
Brasileira

3.1 Breve Histórico

O setor brasileiro de bens de capital teve seu desenvolvimento mais acen-
tuado como resultado de dois planos governamentais de investimentos.

O Plano de Metas, nos anos 1950, e o II Plano Nacional de Desenvolvi-
mento (II PND), nos anos 1970, estimularam o setor via instrumentos de 
política comercial e de mecanismos de promoção industrial. Os dois planos 
utilizaram políticas de substituição de importações, de forma seletiva, esti-
mularam a produção interna de bens de capital e protegeram as indústrias 
da concorrência externa, por meio de mecanismos tarifários e administrati-
vos, ao mesmo tempo em que era facilitada a importação de bens de capital 
sem similar nacional. 

As empresas promoveram a verticalização de sua produção, a fi m de obter 
altos índices de nacionalização de seus produtos. Nesse contexto, opera-
vam sem dar muita atenção aos níveis de custos e de padrões de qualidade, 
com baixos níveis de competitividade.

Nos anos 1980, o setor caracterizou-se pela estagnação de suas atividades, 
conseqüência da conjuntura macroeconômica adversa, que afetou negati-
vamente as taxas de investimento.

Nos anos 1990, a continuidade da conjuntura macroeconômica desfavorá-
vel, aliada ao processo de abertura comercial e à elevada liquidez interna-
cional, concomitante com a sobrevalorização cambial na segunda metade 
da década, a partir do Plano Real, contribuiu para reduzir o custo das má-
quinas e equipamentos importados em termos de preços e fi nanciamento. 
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Tal contexto resultou no aumento da concorrência externa num mercado já 
pouco aquecido.

Por questão de sobrevivência, para enfrentar as novas condições adversas 
observadas no mercado doméstico, as empresas do setor de bens de capital 
mecânico brasileiro tiveram de promover um processo de reestruturação 
e modernização. Os fatores determinantes do sucesso nessa fase foram o 
porte e a origem do capital das empresas e as características do subsetor 
de atuação.

No processo de reestruturação do setor de bens de capital mecânicos, as 
principais estratégias adotadas pelas empresas foram o aumento do coefi -
ciente de exportação e a desverticalização da produção.

Esse processo resultou no aumento da importação de partes e componentes 
(procedimento importante para o aumento da competitividade das empre-
sas, tendo em vista que o câmbio sobrevalorizado contribui para redução 
dos custos de produção) e na redução das linhas de produtos, acarretando 
ganhos de escala e especialização. Daí surgiu o comércio intra-indústria 
vertical, no qual as empresas brasileiras atuaram como exportadoras de 
bens de capital tecnologicamente menos sofi sticados e de valor unitário in-
ferior ao dos bens de capital importados, em geral tecnologicamente mais 
sofi sticados. Houve, também, o aumento do número de empresas transna-
cionais produzindo no setor, sendo algumas responsáveis pela produção e 
distribuição dos produtos para a América do Sul.

Como conseqüência, destacam-se os seguintes efeitos do processo de re-
estruturação do setor de bens de capital mecânicos do Brasil na década de 
1990:

Aumento dos níveis de produtividade;

Redução expressiva do nível de emprego no setor, que passou de cerca de 
370 mil postos de trabalho, em 1987, para cerca de 150 mil, em 1999; e

Redução substancial dos preços relativos dos bens de capital produzidos 
internamente. 

•

•

•
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3.1.1 Processo de Ajustamento

O setor de bens de capital brasileiro caracterizou-se por experimentar se-
guidas fl utuações em seu desempenho durante o processo de ajustamento 
na década de 1990, refl etindo o processo de estagnação vivido pela econo-
mia brasileira.

GRÁFICO 1

Bens de Capital – Produção Física Industrial (Número-Índice) 
Base Fixa Mensal sem Ajuste Sazonal 
(Base: Média de 2002 = 100) Média dos Últimos 12 Meses

Fonte: IBGE – Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física.

O Gráfi co 1 mostra que, após o desempenho negativo observado no perío-
do 1990–1992, o setor apresentou crescimento acentuado a partir de 1993 
(ano em que se inicia a transição para o real) até meados de 1995 (quando 
começam a se fazer sentir os efeitos da abertura comercial preconizada 
pelo Plano Real sobre a atividade). A partir de então, seu desempenho foi 
declinante até o fi m da década, sendo a pior performance a do segmento de 
equipamentos de transporte industrial. Em 2000, ano que se pode conside-
rar como o de conclusão do processo de ajuste do setor, iniciou-se nova tra-
jetória de recuperação. A partir de 2004, o setor atingiu recordes históricos 
de produção, sendo o melhor desempenho o do segmento de equipamentos 
de transporte industrial.
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Considerando-se as estatísticas divulgadas pela Fundação Centro de Estu-
dos do Comércio Exterior (Funcex) para o comércio exterior de máquinas 
e tratores, o índice de quantum das exportações evoluiu 97,4% entre 1990 e 
2000. No mesmo período, o índice de preços manteve-se praticamente 
inalterado, refl etindo o aumento da competitividade do setor no merca-
do externo em função do processo de ajustamento experimentado. Mais 
recentemente, entre 2000 e 2006, o índice de quantum das exportações 
evoluiu 170,0% e o índice de preços aumentou 17,8%, conseqüência das 
condições favoráveis da economia internacional.

Já o índice de quantum das importações evoluiu 248,6% entre 1990 e 
2000. No mesmo período, o índice de preços apresentou redução de 
34,4%. Conforme mencionado anteriormente, a trajetória dos indicadores 
é função do processo de abertura comercial, conjugada com a elevada li-
quidez internacional e com a sobrevalorização cambial a partir da segunda 
metade da década. 

Mais recentemente, entre 2000 e 2006, tendo em vista o aquecimento da 
demanda interna e a situação cambial favorável, o índice de quantum das 
importações evoluiu 41,4% (embora apresentasse tendência declinante en-
tre 2001 e 2004). O índice de preços cresceu 2,4%.

GRÁFICO 2

Máquinas e Tratores – Índices de Quantum
Exportações e Importações
(Base: 1996 = 100)

Fonte: Funcex.
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Inicialmente, houve um aumento da utilização de insumos, partes e compo-
nentes importados na produção doméstica de bens de capital. O coefi ciente 
de participação de insumos importados1 para o setor de máquinas e trato-
res, que era de 1,5% em 1990, cresceu ano após ano até atingir 4,5% em 
1999. No entanto, a desvalorização cambial ocorrida em janeiro de 1999 
induziu a um novo processo de substituição de importações no setor, que se 
refl etiu na redução do coefi ciente a partir do ano 2000, tendo atingido, em 
2005, o percentual de 2,2%, o mesmo observado para o ano de 1993.

GRÁFICO 3

Brasil – Coefi cientes de Comércio Exterior
Setor de Máquinas e Tratores

Fonte: Funcex.

1  Conceituação dos coefi cientes de comércio exterior: coefi ciente de exportação é a divisão do 
valor exportado pelo valor da produção doméstica; coefi ciente de importação é dado pela divisão 
do valor importado pelo valor da produção doméstica; coefi ciente de penetração das importações 
é a divisão do valor importado pelo consumo doméstico aparente (valor da produção menos ex-
portações mais importações); coefi ciente de participação dos insumos importados é a divisão dos 
insumos importados utilizados na produção pelo valor da produção doméstica; e coefi ciente de 
abertura líquida é a diferença entre o coefi ciente de exportação e o coefi ciente de participação dos 
insumos importados.
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GRÁFICO 4

Brasil – Coefi cientes de Comércio Exterior
Setor de Máquinas e Tratores

Fonte: Funcex.

Entre 1985 e 1990, o coefi ciente de exportação manteve-se praticamente 
estagnado, em torno de 6%, e a partir de 1991 apresentou mudança ex-
pressiva de patamar, para cerca de 9,5%, mantendo-se no mesmo nível 
até 2000, ano em que iniciou trajetória para nova mudança de patamar 
(13,0%). Tal efeito, combinado com a redução do coefi ciente de participa-
ção de insumos importados, refl etiu-se no coefi ciente de abertura líquida, 
que evoluiu 106% no período 2000–2005.

Entre 1989 e 1992, os coefi cientes de importação e de penetração das im-
portações cresceram 152% e 139%, respectivamente. No período seguinte, 
entre 1993 e 1999, o coefi ciente de importação cresceu 179% e o de pe-
netração das importações, 132%. A partir do ano 2000, houve o início de 
reversão na trajetória dos coefi cientes, que em 2005 se encontravam em 
patamares próximos dos observados em 1992.

Os coefi cientes de exportação, importação e penetração das importações, 
em 2005, convergiram para um nível próximo dos 13%, o que pode signi-
fi car um momentâneo equilíbrio na balança comercial do setor.

A relevância dos investimentos em bens de capital na economia brasileira 
em anos recentes, considerando que esse segmento está contido na conta 
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de formação bruta de capital fi xo, pode ser verifi cada no Gráfi co 5, que 
mostra sua participação no PIB, trimestralmente, a preços correntes.

GRÁFICO 5

Brasil – Relação Percentual FBKF/PIB (Trimestral)
A Preços Correntes 

Fonte: IBGE – Contas Nacionais (trimestre)

O Gráfi co 5 mostra que, a partir de 2003, a trajetória trimestral da formação 
bruta de capital fi xo em relação ao PIB oscilou entre 15% e 16% até o fi nal 
de 2006. Desde então, tornou-se crescente, como refl exo da intensifi cação 
na realização de investimentos, resultante do ambiente macroeconômico 
observado na economia brasileira, que no período em consideração tem 
vivenciado um cenário de economia internacional em crescimento, com 
a conseqüente situação favorável no balanço de pagamentos, crescimen-
to moderado do PIB e infl ação sob controle. Tal conjuntura favorece a 
geração de expectativas positivas em relação ao desempenho do mer-
cado interno e estimula a tomada de decisões de investimento por parte 
das empresas.

No entanto, cabe observar que, a partir do processo de abertura, algumas 
restrições não-tarifárias às importações foram eliminadas e alíquotas do 
imposto de importação foram reduzidas. No setor específi co de bens de 
capital, alguns segmentos usuários receberam incentivos para a importação 
de máquinas e equipamentos, como foi o caso da indústria automobilística. 
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Em conseqüência, a indústria nacional passou a enfrentar a concorrência 
dos fabricantes estrangeiros de forma mais acentuada, reforçada pela va-
lorização do real.

4. Comércio Internacional de Bens de
Capital – Concentração Geográfi ca, Volume de 
Comércio e Tarifas Praticadas

4.1. Concentração Geográfi ca

A Tabela 1 retrata, em nível mundial, a participação dos países no valor 
adicionado da indústria manufatureira.2 Os produtos foram divididos em 
21 segmentos, de acordo com a International Standard Industrial Classi-
fi cation of all Economic Activities (ISIC) e os países foram classifi cados 
em três grupos: economias desenvolvidas, países em transição e países em 
desenvolvimento. 

TABELA 1

Distribuição do Valor Adicionado da Indústria Manufatureira
por Segmento*

(Participação em %)

ISIC (Rev. 3) 
– SEGMENTO

ECONOMIAS 
DESENVOLVIDAS

PAÍSES EM 
TRANSIÇÃO

PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO

1995 2000 2005 1995 2000 2005 1995 2000 2005

15 - Alimentação 
e Bebidas

71,1 67,7 65,1 3,7 3,6 4,2 25,3 28,7 30,7

16 - Tabaco e 
Derivados

43,9 36,2 31,0 1,4 1,7 1,8 54,7 62,1 67,2

17 - Têxteis 55,9 50,6 44,1 2,4 2,4 3,0 41,7 47,0 53,0

18 - Vestuário 69,8 61,7 48,4 3,0 3,7 4,2 27,2 34,6 47,4

19 - Couro, 
Produtos 
do Couro e 
Calçados

58,4 52,0 38,6 3,7 3,2 3,4 37,9 44,8 58,1

20 - Produtos de 
Madeira (Exceto 
Móveis)

82,2 81,1 78,3 2,7 3,2 4,2 15,2 15,7 17,5

21 - Papel e 
Derivados

84,1 81,1 76,8 1,9 2,4 3,1 14,0 16,5 20,1

22 - Impressão e 
Publicação

89,7 89,2 87,9 1,2 1,6 2,0 9,2 9,2 10,1

(continua)

2  Faturamento total menos o consumo intermediário.
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ISIC (Rev. 3) 
– SEGMENTO

ECONOMIAS 
DESENVOLVIDAS

PAÍSES EM 
TRANSIÇÃO

PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO

1995 2000 2005 1995 2000 2005 1995 2000 2005

23 - Coque, 
Produtos 
de Petróleo 
Refi nado, 
Combustível 
Nuclear

57,5 57,4 53,8 3,6 2,5 2,8 38,9 40,1 43,4

24 - Químicos 
e Produtos 
Químicos

77,8 74,8 72,1 2,0 1,9 2,0 20,2 23,4 25,9

25 - Borracha 
e Produtos 
Plásticos

76,0 72,9 68,0 1,8 2,4 3,3 22,2 24,7 28,7

26 - Produtos de 
Minerais Não-
Metálicos

68,3 67,6 63,3 3,9 3,9 4,8 27,8 28,5 31,9

27 - Metais 
Básicos

71,3 67,9 60,8 4,4 4,4 5,1 24,3 27,8 34,1

28 - Produtos 
Metálicos

84,4 82,4 78,7 1,8 2,1 3,5 13,8 15,5 17,8

29 - Máquinas e 
Equipamentos 
Não 
Classifi cados 
nos Demais 
Itens

81,4 79,6 75,7 3,3 3,0 4,0 15,3 17,4 20,3

30 - Escritório, 
Máquinas de 
Computação e 
Contabilidade

89,7 92,2 93,3 0,4 0,2 0,5 10,0 7,6 6,2

31 - Máquinas 
Elétricas e 
Aparatos

87,4 85,9 82,0 1,5 1,5 1,8 11,1 12,6 16,2

32 - Equipamento 
de Rádio, 
Televisão e 
Comunicação

70,8 83,9 84,4 1,1 0,9 1,0 28,1 15,3 14,6

33 - Instrumentos 
Médicos, de 
Precisão e 
Ópticos

90,2 89,6 88,1 1,9 2,5 4,1 7,9 7,9 7,8

34 - Veículos 
Motorizados, 
Trailers, Semi-
Trailers

86,4 83,7 80,6 1,3 2,3 2,8 12,3 14,1 16,6

(continua)
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ISIC (Rev. 3) 
– SEGMENTO

ECONOMIAS 
DESENVOLVIDAS

PAÍSES EM 
TRANSIÇÃO

PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO

1995 2000 2005 1995 2000 2005 1995 2000 2005

35 - Outros 
Equipamentos 
de Transporte

72,2 67,6 56,8 3,6 3,6 3,3 24,2 28,9 39,8

36 - Móveis; 
Manufaturados, 
Não 
Classifi cados 
nos Demais 
Itens

80,6 80,7 77,2 2,1 2,4 3,6 17,3 16,9 19,2

* A preços constantes de 1995.
Fonte: United Nations Industrial Development Organization (Unido).
Observação: ISIC = International Standard Industrial Classifi cation of all Economic Activities.

Analisando o desempenho do segmento de máquinas e equipamentos (item 
29) no ano de 2005, observamos a forte participação dos países desenvol-
vidos (75,7%), seguida pelos países em desenvolvimento (20,3%) e pelos 
países em transição (4%).

No entanto, ao considerar-se a evolução da participação dos países desen-
volvidos no valor adicionado do segmento de máquinas e equipamentos 
no período 1995–2005, verifi ca-se que houve uma redução de 7%. Em 
contrapartida, no mesmo período, a participação dos países em desenvol-
vimento cresceu 32,7% e a dos países em transição, 21,2%. Isso indica 
que pode estar ocorrendo um processo de transferência de algumas ativi-
dades do segmento de máquinas e equipamentos dos países desenvolvidos 
para os países em desenvolvimento, tal como tem ocorrido com outros 
segmentos industriais.

A Tabela 2 mostra, como medida de produtividade, a evolução do valor adicio-
nado per capita para os três grupos de países mencionados  anteriormente.

Entre 1991 e 2005, o valor adicionado per capita das economias desen-
volvidas evoluiu 20,4%. Já as economias em transição, que até o ano 2000 
apresentaram uma redução média de 34% na variável, mostraram recupe-
ração entre 2000 e 2005, com evolução de 50,7%. Entre as economias em 
desenvolvimento, destaca-se o crescimento do valor adicionado per capita 
da China (231,8%), dos países do Sudeste da Ásia (100,6%) e dos países 
do Oeste da Ásia e da Europa (45,5%).
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TABELA 2

Valor Adicionado per Capita
(Em US$ de 1995)

GRUPO DE PAÍSES 1991 1994 1995 1998 2000 2005

Economias Desenvolvidas 4.942 4.909 5.086 5.333 5.699 5.949

Países em Transição 723 448 450 461 540 814

Regiões em 
Desenvolvimento
Países Subsaarianos 31 27 28 29 29 30

Norte da África 156 154 159 173 185 197

América Latina e Caribe 669 700 687 731 731 769

Sudeste da Ásia 164 196 214 216 260 329

China * 169 240 263 325 380 559

Oeste da Ásia e Europa 485 493 514 577 590 706

Fonte: Unido.
* Incluindo Hong Kong e Taiwan, mas excluindo Macau, por falta de dados.

Em suma, a produção mundial de máquinas e equipamentos está concen-
trada nos países desenvolvidos, que nos últimos anos experimentaram uma 
boa evolução de sua produtividade. Parece haver um processo de transfe-
rência das atividades do segmento de máquinas e equipamentos dos paí-
ses desenvolvidos para os países em desenvolvimento, notadamente para 
economias asiáticas, com destaque para o caso da China. A trajetória da 
produtividade observada para as economias em transição é indefi nida e as 
economias africanas e latino-americanas mostram desempenho tímido, se 
comparado com o observado nos demais grupos.

GRÁFICO 6

Valor Adicionado per Capita 

Fonte: Unido.
* Incluindo Hong Kong e Taiwan, mas excluindo Macau, por falta de dados.
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4.2. Volume de Comércio

Em 2006, de acordo com estatísticas da United Nations Commodity Trade 
Statistics Database (UN Comtrade), o valor total das exportações mun-
diais foi de US$ 11.436 bilhões. Já o total das exportações de máquinas 
e equipamentos de transporte3 foi da ordem de US$ 4.420 bilhões (38,6% 
do total). Os principais países exportadores desse segmento, responsáveis 
por 49,9% das exportações, são os seguintes: Alemanha, Estados Unidos 
(EUA), China, Japão, França e Reino Unido. Já os principais países impor-
tadores, responsáveis por 44,2% das importações, são os seguintes: Esta-
dos Unidos, China, Alemanha, Reino Unido, França e Canadá.

No período 2000–2006, as exportações mundiais de máquinas e equipa-
mentos de transporte cresceram 71,4%, correspondendo a uma taxa de 
crescimento médio anual de 8,0%, que refl etiu o momento favorável pelo 
qual vem passando o comércio internacional. No período, as exportações 
relativas ao segmento “equipamento de transporte” correspondiam, em 
média, a 20,0% do total.

TABELA 3

Exportação Mundial de Máquinas e Equipamentos de Transporte
Principais Países Exportadores

(Em US$ Milhões)
PAÍS ANO ∆% 

2006/
2000

2000 Part. % 2004 Part. % 2005 Part. % 2006 Part. %

Alemanha 272.345 10,56 448.712 12,68 490.994 12,60 550.862 12,46 102,27
Estados 
Unidos

412.200 15,98 393.290 11,12 433.666 11,13 494.453 11,19 19,95

China 82.600 3,20 268.260 7,58 352.234 9,04 456.343 10,32 452,47
Japão 329.661 12,78 371.265 10,49 381.290 9,79 411.968 9,32 24,97
França 133.036 5,16 175.262 4,95 180.727 4,64 197.600 4,47 48,53
Reino 
Unido

133.438 5,17 131.939 3,73 152.252 3,91 190.116 4,30 42,48

Demais 
Países

1.215.640 47,14 1.749.593 49,45 1.905.173 48,90 2.119.015 47,94 74,31

Total 2.578.919 100,0 3.538.321 100,00 3.896.337 100,00 4.420.356 100,00 71,40
Brasil 15.416 0,6 24.277 0,69 30.560 0,78 33.405 0,76 116,69 
Fonte: United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade).

3 Segmentação de acordo com a classifi cação da Standard International Trade Classifi cation – Revision 
3 (SITC Rev. 3): Código 7 – Machinery and transport equipment; 71 – Power-generating machinery 
and equipment; 72 – Machinery specialized for particular industries; 73 – Metalworking machinery; 
74 – General industrial machinery and equipment, n.e.s., and machine parts, n.e.s.; 75 – Offi ce ma-
chines and automatic data-processing machines; 76 – Telecommunications and sound-recording and 
reproducing apparatus and equipment; 77 – Electrical machinery, apparatus and appliances, n.e.s., 
and electrical parts thereof (including non-electrical counterparts, n.e.s., of electrical household-type 
equipment); 78 – Road vehicles (including air-cushion vehicles); 79 – Other transport equipment.
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A Tabela 3 mostra que, no período 2000–2006, quatro países experimenta-
ram redução em sua participação nas exportações do segmento: os Estados 
Unidos (-30,0%), o Japão (-27,1%), a França (-13,3%) e o Reino Unido 
(-16,9%). Os demais países tiveram sua participação praticamente está-
vel. Em contrapartida, aumentaram sua participação a Alemanha (18%) e 
a China (222,3%). Embora pouco signifi cativas, as exportações brasileiras 
de máquinas e equipamentos de transporte apresentaram aumento de 
26,5% em sua participação em relação ao todo.

GRÁFICO 7

Exportação Mundial de Máquinas e Equipamentos de Transporte  
Principais Países Exportadores

Fonte: UN Comtrade.

Também no período 2000-2006, merece destaque a taxa de crescimento 
das exportações da China, de 452,5%, equivalendo à impressionante taxa 
de crescimento médio anual de 27,7%. Em 2006, os principais itens da 
pauta de exportações chinesas foram: máquinas de escritório e máquinas 
automáticas de processamento de dados (29,5%), equipamentos de tele-
comunicações e para gravação e reprodução de sons (27,1%) e máquinas 
elétricas, instrumentos, dispositivos e suas partes elétricas (22,3%).

Pela Tabela 4, percebe-se que quatro países experimentaram redução em 
sua participação nas importações do segmento no período 2000–2006: Es-
tados Unidos (-23,1%), Reino Unido (-20,4%), França (-6,2%) e Canadá 
(-24,8%). A China e a Alemanha aumentaram sua participação em 132,6% 
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e 14,1%, respectivamente. Além de pouco signifi cativas, as importações 
brasileiras de máquinas e equipamentos de transporte apresentaram re-
dução de 12,4% em sua participação no total.

TABELA 4

Importação Mundial de Máquinas e Equipamentos de Transporte 
Principais Países Importadores

PAÍS
ANO ∆% 

2006/
2000

2000 Part. % 2004 Part. % 2005 Part. % 2006 Part. %

Estados 
Unidos

563.952 21,87 609.125 17,31 663.431 17,13 724.229 16,82 28,42

China 91.931 3,57 252.830 7,19 290.478 7,50 357.021 8,29 288,36
Alemanha 179.379 6,96 262.855 7,47 291.769 7,53 341.834 7,94 90,57
Reino 
Unido

153.903 5,97 176.401 5,01 184.455 4,76 204.511 4,75 32,88

França 119.076 4,62 158.226 4,50 170.013 4,39 186.514 4,33 56,63
Canadá 124.839 4,84 127.279 3,62 142.992 3,69 156.759 3,64 25,57
Demais 
Países

1.345.282 52,18 1.931.757 54,90 2.130.731 55,00 2.334.036 54,22 73,50

Total 2.578.361 100,00 3.518.473 100,00 3.873.869 100,00 4.304.904 100,00 66,96
Brasil 23.371 0,9 22.498 0,64 27.860 0,72 34.188 0,79 46,28
Fonte: United Nations Commodity Trade Statistics Database  (UN Comtrade).

No mesmo período, em relação às importações de máquinas e equipamen-
tos de transporte,4 também merece destaque a taxa de crescimento das im-
portações chinesas (288,36%), equivalendo a uma taxa de crescimento de 
21,4% a.a. Em 2006, os principais itens da pauta de importações chinesas 
foram: máquinas elétricas, instrumentos, dispositivos e suas partes elétricas 
(48,9%), máquinas de escritório e máquinas automáticas de processamento 
de dados (11,4%) e equipamentos de telecomunicações e para gravação e 
reprodução de sons (9,9%).

As importações relativas ao segmento de equipamentos de transporte cor-
respondiam a uma participação média anual de 20,0% do total, no período 
2000–2006.

4  O valor da importação informada por um país de destino não coincide com o valor da exportação 
informada por um país de origem, devido a fatores tais como valorização (importações CIF, expor-
tações FOB), inclusões e exclusões de determinadas mercadorias, informações defasadas etc.
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GRÁFICO 8

Importação Mundial de Máquinas e Equipamentos de Transporte  
Principais Países Importadores 

Fonte: UN Comtrade.

Portanto, o comércio internacional de máquinas e equipamentos de trans-
porte é expressivo, sendo 80% relacionado ao segmento de máquinas, e 
fortemente concentrado em países desenvolvidos da Europa (Alemanha, 
França e Reino Unido), da América do Norte (Canadá e Estados Uni-
dos) e da Ásia (Japão). A China assume, ao longo do tempo, papel de 
importância no mercado, tanto como exportador quanto como importador, 
com volumes de transações que já sobrepujam os de economias reconheci-
damente competitivas, tornando-se, assim, um dos líderes no segmento 
em questão.

Do lado exportador, a Alemanha e os Estados Unidos são líderes. No en-
tanto, a continuar o desempenho chinês observado em passado recente, 
essa posição de liderança pode se modifi car.

Do lado importador, os Estados Unidos, a China e a Alemanha são lí-
deres absolutos, estrategicamente importantes e responsáveis, em 2006, 
por 31% das encomendas. Assim sendo, qualquer alteração na demanda 
por investimentos dessas economias tem repercussão importante no mer-
cado mundial.
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A atuação brasileira no comércio internacional de máquinas e equipa-
mentos de transporte é tímida e sem tendência defi nida, mostrando 
sinais de estagnação.

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial (Unido), para o período 1995–2005, 
considerando-se a categoria máquinas e equipamentos, o setor de 
bens de capital mecânicos do Brasil aumentou sua participação no 
valor agregado da indústria manufatureira doméstica, de 4,9%, em 
1995, para 5,4%, em 2005. Tal performance espelha os efeitos do 
processo de reestruturação do setor, que apresentou crescimento 
médio anual de 4,1%, superior ao observado para a América Latina 
(em média, 1,6% ao ano), a despeito das difi culdades apontadas.

TABELA 5

Brasil – Taxas Médias Anuais de Crescimento Real e Estrutura do 
Valor Adicionado da Indústria Manufatureira

ISIC (REV. 3) – SEGMENTO TAXA MÉDIA DE 
CRESCIMENTO 

ANUAL (%)

ESTRUTURA DO VALOR 
ADICIONADO DA INDÚSTRIA 

MANUFATUREIRA
(Participação em %)

Brasil América 
Latina e 
Caribe

Brasil América 
Latina e 
Caribe

1995-
2005

1995-2005 1995 2005 1995 2005

15 - Alimentação e Bebidas 1,4 1,6 13,9 13,2 21,1 20,2
16 - Tabaco e Derivados -8,8 -1,8 0,9 0,4 2,8 1,2
17 - Têxteis -1,0 -1,4 3,6 2,5 4,1 3,1

18 - Vestuário -2,2 -1,7 2,5 1,5 3,0 2,2
19 - Couro, Produtos do Couro e Calçados -3,8 -1,1 1,4 0,8 1,7 1,3
20 - Produtos de Madeira (Exceto Móveis) 2,3 2,0 3,7 3,6 2,6 2,6
21 - Papel e Derivados 3,6 2,9 2,5 2,9 2,8 3,1
22 - Impressão e Publicação -1,0 0,2 2,2 1,7 2,8 2,6
23 - Coque, Produtos de Petróleo Refi nado, 
Combustível Nuclear

1,1 1,3 11,5 10,9 8,9 8,5

24 - Químicos e Produtos Químicos 1,5 1,7 10,0 9,7 10,4 10,5
25 - Borracha e Produtos Plásticos -0,2 1,5 4,0 3,4 3,8 3,9
26 - Produtos de Minerais Não-Metálicos 0,4 1,1 4,8 4,4 5,0 4,9
27 - Metais Básicos 2,6 3,3 4,0 4,1 5,0 5,9
28 - Produtos Metálicos 0,6 0,5 7,4 6,3 5,2 4,6
29 - Máquinas e Equipamentos não 
Classifi cados nos Demais Itens

4,1 1,6 4,9 5,4 4,2 4,3

(continua)
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ISIC (REV. 3) – SEGMENTO TAXA MÉDIA DE 
CRESCIMENTO 

ANUAL (%)

ESTRUTURA DO VALOR 
ADICIONADO DA INDÚSTRIA 

MANUFATUREIRA
(Participação em %)

Brasil América 
Latina e 
Caribe

Brasil América 
Latina e 
Caribe

1995-
2005

1995-2005 1995 2005 1995 2005

30 - Escritório, Maquinas de Computação e 
Contabilidade

4,9 3,9 1,7 2,4 1,0 1,5

31 - Máquinas Elétricas e Aparatos 5,0 3,4 3,4 4,4 2,4 2,9
32 - Equipamento de Rádio, Televisão e 
Comunicação

-2,7 -1,2 4,3 3,1 2,5 2,1

33 - Instrumentos Médicos, de Precisão e 
Ópticos

1,3 1,3 2,2 2,1 1,2 1,2

34 - Veículos Motorizados, Trailers, Semi-
Trailers

2,6 3,9 4,0 4,6 4,8 6,5

35 - Outros Equipamentos de Transporte 14,1 12,8 4,8 10,7 2,4 4,9
36 - Móveis; Manufaturados, Não 
Classifi cados nos Demais Itens

-0,4 -0,6 2,4 2,0 2,5 2,0

Fonte: Unido.
MVA: Manufacturing Value Added
ISIC: International Standard Industrial Classifi cation of all Economic Activities

4.3. Tarifas Praticadas

De forma geral, as importações de bens de capital mecânicos são pouco 
afetadas por barreiras tarifárias, já que são concentradas no âmbito dos pa-
íses desenvolvidos, que praticam tarifas baixas ou nulas para o segmento, 
fruto de negociações de livre comércio no âmbito da Organização Mundial 
do Comércio (OMC).

Considerando um grupo de países selecionados, a Tabela 6 mostra, para o 
ano de 2006, as tarifas médias praticadas sobre as importações de maqui-
nário não-elétrico, de maquinário elétrico e de equipamento de transporte, 
bem como o percentual de itens importados isentos de tarifas.
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TABELA 6

Percentual de Tarifas Médias Praticadas sobre Importações – 2006
(Em %)

PAÍS MAQUINÁRIO NÃO-
ELÉTRICO

MAQUINÁRIO ELÉTRICO EQUIPAMENTO DE 
TRANSPORTE

Tarifa 
Média

Itens 
Isentos 

de 
Tarifas

Tarifa 
Máxima

Tarifa 
Média

Isentos 
de 

Tarifas

Tarifa 
Máxima

Tarifa 
Média

Itens 
Isentos 

de 
Tarifas

Tarifa 
Máxima

Estados 
Unidos

1,2 66,1 10 1,7 48,7 15 3,1 54,8 25

Comunidade 
Européia

1,7 28,1 10 2,5 31,2 14 4,1 17,0 22

Japão 0 100,0 0 0,2 96,1 5 0 100,0 0
Canadá 1,5 74,9 10 2,4 56,4 11 5,8 40,7 25
Rússia 7,5 3,7 28 10,3 1,4 48 11,0 2,4 25
Índia 14,3 4,2 15 12,3 17,7 15 24,8 0 100
China 8,3 7,7 35 8,7 25,3 35 11,6 0,8 45
Brasil 12,8 12,6 20 14,1 12,2 20 18,1 11,0 35
Fonte: World Trade Organization, World Tariff Profi les 2006.

Observa-se que as tarifas praticadas pelos países em desenvolvimento 
situam-se em patamares superiores aos daquelas praticadas pelos países 
desenvolvidos e visam, basicamente, proteger a produção local de máqui-
nas e equipamentos. Esse é o caso das quatro economias do Bric (Brasil, 
Rússia, Índia e China). Destaque-se o Japão, cujas tarifas praticadas são 
praticamente nulas.

Mais importante do que as barreiras tarifárias são as restrições de ordem 
técnica, que afetam de modo relevante as exportações de bens de capital 
dos países em desenvolvimento. Normas técnicas e ambientais diferentes 
nos países de origem e de destino das exportações têm difi cultado o fl uxo 
de comércio.

5. Desempenho da Balança Comercial Brasileira 
da Indústria de Bens de Capital

5.1. Balança Comercial Brasileira

No ano de 2007, o saldo da balança comercial brasileira foi de US$ 40.028 
milhões, 13,84% inferior ao observado em 2006.

Com crescimento de 16,58%, as exportações totalizaram US$ 160.649 
milhões, e as importações, com crescimento de 32,04%, totalizaram US$ 
120.621 milhões.



198  INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS

GRÁFICO 9

Saldo Comercial (2006-2007)

Fonte: MDIC/Secex.

Comparada com o ano anterior, a corrente de comércio (exportações mais 
importações) evoluiu 22,74%, o que indica a intensifi cação das relações 
comerciais brasileiras com o resto do mundo.

GRÁFICO 10

Corrente de Comércio (2006-2007)

Fonte: MDIC/Secex.
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5.2. Balança Comercial do Setor de Bens de Capital

Em 2007, a balança comercial do setor de bens de capital apresentou défi cit 
de US$ 1,9 bilhão. Já a corrente de comércio do setor aumentou 25,9% em 
relação a 2006, mostrando um forte crescimento no intercâmbio comercial 
em 2007. As exportações de bens de capital, que correspondem a 14,44% 
da pauta brasileira de exportações, evoluíram 19,24% e as importações de 
bens de capital, que correspondem a 20,83% da pauta brasileira de impor-
tações, cresceram 32,74%, aumentando seu peso na corrente de comércio 
de 49,3%, em 2006, para 52,0%, em 2007.

TABELA 7

Balança Comercial Brasileira de Bens de Capital
(Em US$ FOB)

DISCRIMI-
NAÇÃO

JANEIRO/DEZEMBRO

2007
(A)

Part. (%) 
no Total

2006
(B)

Part. % Var. (%)

A/b

Exportações 23.194.774.963 14,44 19.451.368.249 14,11 19,24

Importações 25.120.208.093 20,83 18.924.403.814 20,72 32,74
Saldo -1.925.433.130 - 526.964.435 - -265,28
Corrente de 
Comércio

48.314.983.056 - 38.375.772.063 - 25,90

Fonte: MDIC/Secex.

5.2.1. Exportações de Bens de Capital

Três itens da pauta brasileira de exportação de bens de capital respondem 
por mais de 70% do total: maquinaria industrial (21,4%), partes e peças para 
bens de capital para a indústria (8,01%) e equipamento móvel de transporte 
(41,91%). As exportações desses segmentos cresceram consideravelmente 
no período 2006–2007, destacando-se o desempenho das vendas externas 
dos equipamentos móveis de transporte, que evoluíram 42,11%.

A demanda externa pelos bens de capital produzidos no Brasil é concen-
trada geografi camente no continente americano (65% das exportações) e 
nos países da União Européia (15% das exportações). Os Estados Unidos 
aparecem como importante parceiro comercial para o Brasil, sendo respon-
sável por 20,44% das vendas externas brasileiras em 2007.
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5.2.2. Importações de Bens de Capital

Cinco itens da pauta brasileira de importação de bens de capital respondem 
por mais de 80% do total: máquinas e aparelhos de escritório e serviço 
científi co (21,9%), maquinaria industrial (29,27%), acessórios de maqui-
naria industrial (7,26%), partes e peças para bens de capital para a indústria 
(16,66%) e equipamento móvel de transporte (7,49%).

Na categoria, destacaram-se os aumentos nas aquisições de: partes e pe-
ças para bens e equipamentos para agricultura (+ 149,5%); máquinas e 
ferramentas (+ 105,1%); partes e peças para bens de capital para indústria 
(+98,5%); ferramentas (+ 42,3%); maquinaria industrial (+ 38,5%); aces-
sórios de maquinaria industrial (+ 35,0%); equipamento móvel de trans-
porte (+ 33,9%); máquinas e aparelhos de escritório e serviço científi co 
(+ 29,1%); e equipamento fi xo de transporte (+ 22,7%).

A demanda interna pelos bens de capital produzidos no exterior é con-
centrada geografi camente na Ásia (38,84%), no continente americano 
(25,73%) e nos países da União Européia (32,23%). Os Estados Unidos 
aparecem novamente como importante parceiro comercial para o Brasil, 
sendo responsável por 18,47% das importações brasileiras em 2007.

6. Desempenho Recente da Indústria de Bens de 
Capital Mecânicos

6.1 Faturamento Nominal

Refl exo das decisões de investimento tomadas em função das expectativas 
positivas acerca da continuidade do processo de crescimento econômico, 
o faturamento nominal da indústria de bens de capital mecânicos (fatu-
ramento no mercado interno mais as exportações) apresentou, no ano de 
2007, crescimento de 12,6% em relação ao ano anterior.5

5 Em 2006, o faturamento nominal da indústria de bens de capital mecânicos correspondeu a 14,21% 
da formação bruta de capital fi xo da economia brasileira.
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TABELA 8

Brasil – 2006-07
Indústria de Bens de Capital Mecânicos 
Faturamento, Consumo Aparente, Emprego, Comércio Exterior, 
Nível de Utilização da Capacidade Instalada e Pedidos em Carteira

ESPECIFICAÇÃO PERÍODOS VAR. %

Jan-Dez/2007 Jan-Dez/2006 2007/06

1 – Faturamento Nominal 
(R$ Milhões Correntes)

61.612,29 54.710,97 12,6

2 – Consumo Aparente
(R$ Milhões Correntes)

70.840,17 59.674,03 18,7

3 – Pedidos em Carteira
(Semanas para seu Atendimento 
– Média)

19,23 17,55 9,6

4 – Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada 
(Média do Período – %)

84,74 80,25 5,6

5 – Comércio Exterior de Máquinas 
e Equipamentos

5.1 – Exportação Brasileira (Total) 
(US$ Milhões FOB) 

10.594,79 8.735,52 21,3

5.2 – Importação Brasileira (Total) 
(US$ Milhões FOB)

15.393,54 11.004,89 39,9

6 - Número de Empregados 
(Em 31.12)

229.735 207.828 10,5

Fonte: DEEE/Abimaq-Sindimaq.
Notas: 1. Faturamento, pedidos em carteira,  nível de utilização da capacidade instalada e empre-
go estimados com base em pesquisa por amostragem; 2. Comércio exterior com base em dados 
preliminares da Secex; 3. Paridade cambial adotada para cálculo do consumo aparente – dólar médio 
mensal de venda cotado pelo Bacen; 4. Dados preliminares; 5. Dados de comércio exterior e consumo 
aparente retifi cados.
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O Gráfi co 11 mostra a trajetória de crescimento do faturamento nominal 
da indústria.

GRÁFICO 11

Faturamento Nominal – Somatório de 12 Meses

Fonte: DEEE/Abimaq.

No período 2006–2007, os aumentos de 9,6% dos pedidos em carteira e de 
5,6% no nível de utilização da capacidade instalada são indicativos de que 
a ambiência dos negócios é positiva para a indústria, que experimentou um 
acréscimo de 10,5% no número de empregados em 2007.

A Tabela 9 mostra o desempenho dos dez segmentos da indústria, con-
forme classifi cação da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq). 

Em relação ao desempenho do faturamento nominal, os três segmentos que 
apresentam desempenho inferior ao da indústria são: máquinas e acessórios 
têxteis (com acentuada redução no nível de emprego), máquinas-ferramenta 
(que vem experimentando forte redução na carteira de pedidos) e máquinas 
para artigos plásticos (embora seu nível de utilização da capacidade instala-
da esteja acima do nível observado para todos os demais segmentos).
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TABELA 9

Brasil (2006–2007)
Indústria de Bens de Capital Mecânicos

SEGMENTO

DESEMPENHO 
DO 

FATURAMENTO 
NOMINAL

EVOLUÇÃO DA 
CARTEIRA DE 

PEDIDOS

NÍVEL DE 
UTILIZAÇÃO 

DA 
CAPACIDADE 
INSTALADA

DESEMPENHO 
DO NÍVEL DE 

EMPREGO

Acumulado Até Dezembro Sobre 
Mesmo Período do Ano Anterior 

(%) 
(Acumulado-2007/
Acumulado-2006)

% No Mês Variação (%)  
(Mês Sobre 

Mesmo Mês do 
Ano Anterior)

Indústria de Máquinas e 
Equipamentos 

12,6 9,6 85,87 10,5

Máquinas e Acessórios 
Têxteis

2,1 31,9 83,87 -7,0

Máquinas-Ferramenta 7,3 0,1 83,08 15,1

Máquinas e Implementos 
para Agricultura 

31,6 28,1 77,38 17,6

Bombas e Motobombas 15,3 24,9 74,42 4,9

Mecânica Pesada 14,5 8,1 91,99 14,1

Hidráulica e Pneumática 13,4 44,6 68,64 4,1

Máquinas para Artigos 
Plásticos

8,6 14,5 93,33 1,8

Máquinas e 
Equipamentos para 
Madeira

30,2 -18,9 77,73 -1,2

Válvulas Industriais 36,6 -22,8 77,76 2,3

Fonte: DEEE/Abimaq.
Nota: Dados amostrais.

Os três segmentos que apresentaram as maiores taxas de crescimento no 
faturamento nominal, superiores às da indústria, são: válvulas industriais, 
máquinas e equipamentos para madeira e máquinas e implementos para a 
agricultura. É interessante observar que, a despeito do crescimento obser-
vado, os dois primeiros segmentos apresentam expressiva redução da car-
teira de pedidos, enquanto, no caso do terceiro, observa-se o inverso: acen-
tuado crescimento da carteira de pedidos e, também, do nível de  emprego.
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6.2 Consumo Aparente e Vendas Internas

Analisando o Gráfi co 12, observa-se que o consumo aparente da indús-
tria de bens de capital mecânicos (faturamento nominal mais importações 
menos exportações) é sistematicamente maior do que as vendas internas 
(valor da produção doméstica menos exportações). Essa diferença indica 
que a indústria sofre uma forte concorrência externa, uma vez que uma 
importante parcela de seus produtos é de origem estrangeira.

GRÁFICO 12

Consumo Aparente e Vendas Internas
Somatório de 12 Meses

Fonte: DEEE/Abimaq.

O coefi ciente de penetração das importações da indústria ajuda a entender 
melhor essa importância. O Gráfi co 13 mostra que as importações abaste-
cem uma parte relevante do mercado doméstico de bens de capital mecâni-
cos, correspondendo a quase 50% do faturamento nominal da indústria.
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GRÁFICO 13

Coefi ciente de Importação – Somatório de 12 Meses

Fonte: DEEE/Abimaq.

6.2.1. Emprego, Nível de Utilização da Capacidade Instalada e 
Número de Semanas para Atender aos Pedidos em Carteira

A reboque da evolução das vendas internas, o nível de emprego da indús-
tria brasileira de bens de capital mecânicos apresenta crescimento signifi -
cativo, tendo variado cerca de 10%, em torno de 20 mil novos postos de 
trabalho, no período 2004–2007.

GRÁFICO 14

Total de Empregados – Somatório de 12 Meses

Fonte: DEEE/Abimaq.
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Acompanhando a evolução do nível de utilização da capacidade instalada 
e do número de semanas para atender aos pedidos em carteira, compreen-
de-se com mais clareza o impacto da forte presença das importações no 
consumo aparente dos bens de capital mecânicos.

GRÁFICO 15

Nível de Utilização da Capacidade Instalada – Média Mensal

Fonte: DEEE/Abimaq.

Como a indústria, em geral, acumulou um número crescente de pedidos em 
carteira desde janeiro de 2005 e operava, já no fi nal de 2007, com o nível 
de utilização da capacidade instalada próximo dos 86% (portanto, quase 
a plena capacidade de produção), é clara a dependência das importações 
para atender à totalidade da demanda doméstica num ritmo adequado. Fica 
mais uma vez evidente que uma situação cambial adversa poderia trazer 
sérias difi culdades ao processo de retomada dos investimentos na econo-
mia brasileira.
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GRÁFICO 16

Número de Semanas para Atender a Pedidos em Carteira
Média Mensal

Fonte: DEEE/Abimaq.

6.3 Balança Comercial da Indústria de Bens de Capital 
Mecânicos

A balança comercial da indústria de bens de capital mecânicos, que é cro-
nicamente defi citária, experimentou, a partir do quarto trimestre de 2005, 
uma deterioração de seu resultado. 
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GRÁFICO 17

Exportações e Importações – Somatório de 12 Meses

Fonte: DEEE/Abimaq.

No ano de 2007, a balança comercial da indústria de bens de capital mecâ-
nicos registrou défi cit de US$ 4,8 bilhões, 111,5% superior ao observado 
no mesmo período em 2006. O expressivo aumento de suas exportações 
(21,3%) não foi sufi ciente para compensar o efeito do forte aumento das 
importações (39,9%).

TABELA 10

Indústria Brasileira de Bens de Capital Mecânicos
Corrente de Comércio
(Em US$ Milhões FOB)
D I S C R I M I N A Ç Ã O 2007

(A)
PART. 
(%) NA 

CORRENTE 
DE 

COMÉRCIO

PART. 
(%) NO 
TOTAL 

DO 
SETOR

2006
(B)

PART. 
(%) NA 

CORRENTE 
DE 

COMÉRCIO

PART. 
(%) NO 
TOTAL 

DO 
SETOR

VAR. 
(%)
A/B

Exportações 10.595 40,8 45,7 8.736 44,3 44,9 21,3
Importações 15.394 59,2 61,3 11.005 55,7 58,2 39,9
Saldo -4.799 - -2.269 - 111,5
Corrente de Comércio 25.988 100,0 53,8 19.740 100,0 51,4 31,7
Fonte: MDIC/Secex.

Verifi ca-se que a corrente de comércio aumentou 31,7%, com a ampliação 
da participação da indústria de bens de capital mecânicos na corrente de 
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comércio do setor de bens de capital, de 51,4%, em 2006, para 53,8%, em 
2007, por conta do acentuado aumento das importações. Tendo em vista 
as limitações da oferta interna, pode-se supor que o processo de valori-
zação do real e o acesso das empresas a fontes de fi nanciamento estran-
geiras estejam favorecendo um movimento de modernização na indústria 
brasileira via importação de máquinas e equipamentos mais avançados 
 tecnologicamente.

GRÁFICO 18

Corrente de Comércio – Somatório de 12 meses

Fonte: DEEE/Abimaq.

Já o coefi ciente de exportação da indústria de bens de capital mecânicos 
mostra tendência declinante a partir de dezembro de 2004. Tal tendência 
pode ser explicada por dois efeitos, quais sejam:

Os fabricantes nacionais estão perdendo competitividade, por causa da 
sobrevalorização cambial ou da defasagem tecnológica de seus produ-
tos; e 

Como o faturamento interno apresenta crescimento no mesmo período, 
parece haver maior esforço de vendas direcionado ao mercado interno, 
compensando, assim, a perda de receita com as exportações.

•

•
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GRÁFICO 19

Coefi ciente de Exportação – Somatório de 12 Meses

Fonte: DEEE/Abimaq.

6.4 Exportações da Indústria de Bens de Capital 
Mecânicos por País de Destino

Cerca de 96% das exportações brasileiras são destinadas a cinqüenta pa-
íses. A Tabela 11 mostra 11 países selecionados que, em conjunto, foram 
demandantes de cerca de 69,6% das exportações da indústria brasileira de 
bens de capital mecânicos em 2007. Quatro países são responsáveis pela 
absorção de 45,5% das exportações: Estados Unidos (22,6%), Argentina 
(11,4%), Países Baixos (6,6%) e México (4,9%). Registre-se a redução das 
exportações para os Estados Unidos (-7,2%). O aumento de 800% verifi -
cado nas exportações para Cingapura parece ser pontual, já que, em 2006, 
sua participação nas exportações era de apenas 0,6%.
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TABELA 11

Brasil (2006–2007)
Indústria de Bens de Capital Mecânicos
Exportação por País – 11 Maiores

(Em US$ FOB)

DESCRIÇÃO

JANEIRO–DEZEMBRO

2006 2007
Var. %

Total Part. % Total Part. %

Total Geral 8.735.524.691 100,0 10.594.787.411 100,0 21,3

Estados Unidos 2.581.453.628 29,6 2.396.458.555 22,6 -7,2

Argentina 809.169.768 9,3 1.209.981.628 11,4 49,5

Países Baixos (Holanda) 170.814.349 2,0 701.802.034 6,6 310,9

México 449.730.559 5,1 519.830.828 4,9 15,6

Venezuela 399.090.921 4,6 482.627.048 4,6 20,9

Alemanha 373.744.051 4,3 473.711.234 4,5 26,7

Cingapura 50.494.486 0,6 454.448.729 4,3 800,0

Chile 305.970.984 3,5 361.193.732 3,4 18,0

Colômbia 227.372.452 2,6 272.962.975 2,6 20,1

Peru 197.738.015 2,3 251.630.402 2,4 27,3

Angola 146.066.703 1,7 238.398.698 2,3 63,2

Subtotal dos Demais Países 3.023.878.775 34,3 3.231.741.548 30,5 6,9
Fonte: DEEE/Abimaq (com base em dados preliminares da Secex).
Nota: Dados retifi cados em virtude de alteração na relação de produtos considerada.

6.4.1 Exportações da Indústria de Bens de Capital Mecânicos 
– Principais Destinos

No ano de 2007, as Américas absorveram 60,2% das exportações brasi-
leiras de bens de capital mecânicos, percentual inferior ao observado em 
2006 (67,3%) e em 2005 (65,6%). Houve uma redução expressiva na par-
ticipação dos Estados Unidos, que girava em torno de 29%, nos anos de 
2005 e 2006, e passou para 22,7%, em 2007. Em contrapartida, as expor-
tações para a Europa e a Ásia aumentaram sua participação relativa. Isso 
indica uma tendência de menor dependência da indústria brasileira de bens 
de capital mecânicos em relação à demanda do continente americano.



212  INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS

TABELA 12

Exportação de Bens de Capital Mecânicos por Continente
(Em US$ Milhões)

CONTINENTE 2005 PART. (%) 2006 PART. (%) 2007 PART. (%) VAR. (%) 
2005–2007

América  5.100 65,6  5.877 67,3  6.378 60,2  25,1 

Europa  1.481 19,1  1.642 18,8  2.348 22,2  58,5 
Ásia  734 9,5  648 7,4  1.171 11,1  59,5 
África  392 5,1  501 5,7  612 5,8  56,0 
Oceania  61 0,8  68 0,8  86 0,8  41,3 
Total  7.768 100,0  8.736 100,0  10.595 100,0  36,4 
Fonte: DEEE/Abimaq, com base em dados da Secex.

Ainda em 2007, os dez principais subsetores da pauta de exportações brasi-
leiras de bens de capital mecânicos responderam por 65,3% do total expor-
tado, com destaque para máquinas rodoviárias (18,2% do total).

TABELA 13

Indústria de Bens de Capital Mecânicos
Exportação por Subsetores

(Em US$ Milhões FOB)
SUBSETOR 2005 PART. (%) 2006 PART. (%) 2007 PART. (%)

Máquinas Rodoviárias  1.499,65 19,3  1.797,32 20,6  1.924,59 18,2
Equipamentos 
Pesados

 774,89 10,0  830,20 9,5  912,95 8,6

Máquinas e 
Equipamentos para Ar 
Comprimido e Gases

 677,24 8,7  798,11 9,1  888,79 8,4

Equipamentos Navais 
e Off-Shore

 182,93 2,4  12,47 0,1  693,17 6,5

Máquinas Agrícolas  482,96 6,2  465,68 5,3  685,86 6,5
Bombas e 
Motobombas

 478,60 6,2  491,21 5,6  586,81 5,5

Máquinas e 
Equipamentos 
para Transmissão 
Mecânica

 429,77 5,5  464,27 5,3  565,35 5,3

Válvulas Industriais e 
Acessórios

 166,37 2,1  264,13 3,0  227,41 2,1

Máquinas e 
Acessórios para 
Fundição

 108,08 1,4  139,72 1,6  219,41 2,1

Máquinas e 
Equipamentos 
Gráfi cos

 109,22 1,4  99,42 1,1  213,98 2,0

Outros  2.858,68 36,8  3.372,99 38,6  3.676,49 34,7
Total Exportado 
de Máquinas e 
Equipamentos

 7.768,39 100,0  8.735,52 100,0  10.594,79 100,0

Fonte: DEEE/Abimaq, com base em dados preliminares da Secex.
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Destacam-se em desempenho os subsetores de equipamentos navais e 
off-shore e de máquinas para a indústria do mármore, que no período 
2006–2007 cresceram 5.459,7% e 370,6%, respectivamente. No mesmo 
período, os subsetores de máquinas e acessórios para a indústria de papel 
e celulo se e de empilhadeira apresentaram redução de 56,3% e 38,7%, 
respectivamente.

TABELA 14

Indústria de Bens de Capital Mecânicos
Subsetores que Apresentaram as Maiores Taxas de Crescimento 
nas Exportações

(Em US$ Milhões FOB)
SUBSETOR 2005 2006 VARIAÇÃO 

(%)
2007 VARIAÇÃO 

(%)
VARIAÇÃO 

(%) EM 
RELAÇÃO 

A 2005

Equipamentos 
Navais e Off-
Shore

 182,93  12,47 -93,18  693,17 5.459,67 278,93

Máquinas para 
a Indústria do 
Mármore

 1,55  1,15 -25,77  5,43 370,60 249,34

Máquinas e 
Equipamentos 
Gráfi cos

 109,22  99,42 -8,97  213,98 115,22 95,91

Máquinas para a 
Indústria do Vidro

 1,00  0,51 -49,03  0,98 92,55 -1,85

Equipamentos 
para Limpeza

 3,99  9,59 140,40  17,59 83,40 340,89

Máquinas e 
Equipamentos 
para Construção 
Civil

 32,24  43,20 33,98  73,39 69,90 127,64

Máquinas e 
Acessórios para 
Fundição

 108,08  139,72 29,28  219,41 57,04 103,01

Máquinas e 
Equipamentos 
para Mineração

 89,23  114,83 28,70  176,81 53,98 98,16

Máquinas 
Agrícolas

 482,96  465,68 -3,58  685,86 47,28 42,01

Máquinas e 
Equipamentos 
Hidráulicos e 
Pneumáticos

 48,64  68,88 41,60  99,27 44,14 104,10

Total Exportado 
de Máquinas e 
Equipamentos

 7.768,39  
8.735,52 

12,45  
10.594,79 

21,28 36,38

Fonte: DEE/Abimaq (com base em dados preliminares da Secex).
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GRÁFICO 20

Subsetores que Apresentaram Maiores Taxas de Crescimento 
nas Exportações – Evolução da Participação Percentual

Fonte: DEEE/Abimaq, com base em dados preliminares da Secex.

6.5. Importações da Indústria de Bens de Capital 
Mecânicos por País de Origem

A Tabela 15 mostra que, no período 2006–2007, a participação percentual 
dos dois principais países fornecedores de bens de capital mecânicos para a 
economia brasileira (Estados Unidos e Alemanha) no total das importações 
apresentou redução de 10,7%, passando de 48,5%, em 2006, para 43,3%, 
em 2007. Essa redução indica que houve uma alteração no perfi l da deman-
da interna por importações em relação aos países de origem, notadamente 
em favor da China, cuja participação no total importado cresceu 57,7%.

A competitividade dos produtos chineses refl ete-se no aumento da de-
manda, cujas vendas às empresas brasileiras apresentaram crescimento de 
120,2% no período 2006–2007.
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TABELA 15

Brasil (2006–2007)
Indústria de Bens de Capital Mecânicos
Importação por País de Origem – 12 Maiores

(Valores em US$ FOB)

DESCRIÇÃO 

JANEIRO–DEZEMBRO

2006 2007 VAR. 
(%)Total Part. (%) Total Part. (%)

Total Geral 11.004.892.356 100,0 15.393.544.868 100,0 39,9

Estados Unidos 3.558.362.400 32,3 4.346.340.167 28,2 22,1

Alemanha 1.786.822.590 16,2 2.326.040.977 15,1 30,2

Japão 912.716.027 8,3 1.293.497.922 8,4 41,7

China 572.149.651 5,2 1.260.006.496 8,2 120,2

Itália 957.247.800 8,7 1.165.209.071 7,6 21,7

França 377.774.728 3,4 596.537.537 3,9 57,9

Suécia 311.382.388 2,8 466.470.874 3,0 49,8

Suíça 338.342.462 3,1 443.424.702 2,9 31,1

Finlândia 163.157.384 1,5 342.581.207 2,2 110,0

Coréia do Sul 192.040.759 1,7 303.120.711 2,0 57,8

Argentina 214.243.764 1,9 281.419.059 1,8 31,4

Reino Unido 259.921.403 2,4 279.685.410 1,8 7,6

Subtotal dos Demais países 1.360.731.000 18,4 2.289.210.735 18,4 68,2

Fonte: DEEE/Abimaq (com base em dados preliminares da Secex).
Nota: Dados retifi cados em virtude de alteração na relação de produtos considerada.

6.5.1 Importações da Indústria de Bens de Capital Mecânicos por 
Continentes de Origem

No ano de 2007, a Europa forneceu 44,3% das importações brasileiras de 
bens de capital mecânicos, percentual inferior ao observado em 2006 e em 
2005, 45,2% e 47,0%, respectivamente. Houve uma redução expressiva 
na participação dos Estados Unidos na mesma pauta de importações, que 
girava em torno de 32%, nos anos de 2005 e 2006, passando para 28,2%, 
em 2007. Em contrapartida, as importações da Ásia aumentaram sua parti-
cipação relativa, de 16,9%, em 2005, para 23,1%, em 2007, confi rmando o 
aumento da competitividade dos produtos dos países asiáticos.
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TABELA 16

Importação de Bens de Capital Mecânicos por Continente
(Em US$ Milhões)

CONTINENTE 2005 PART. (%) 2006 PART. (%) 2007 PART. (%) VAR. (%) 
2005–
2007

América 3.323 35,7 3.981 36,2 4.951 32,2 49,0

Europa 4.365 47,0 4.974 45,2 6.815 44,3 56,1

Ásia 1.569 16,9 2.004 18,2 3.562 23,1 127,0

África 19 0,2 15 0,1 22 0,1 15,8

Oceania 20 0,2 30 0,3 43 0,3 115,0

Total 9.296 100,0 11.004 100,0 15.393 100,0 65,6

Fonte: DEEE/Abimaq (com base em dados da Secex).

6.5.2 Importações da Indústria de Bens de Capital Mecânicos por 
Subsetor

No ano de 2007, os dez principais subsetores da pauta de importações 
brasileiras de bens de capital mecânicos responderam por 62,6% do total 
importado.

Devem-se destacar as importações de equipamentos pesados (16,5% do 
total) e máquinas e equipamentos gráfi cos (8,9% do total); este último 
aumentou em 182,5% suas importações para o Brasil. Também merecem 
destaque as reduções nas importações dos subsetores equipamentos navais 
e off-shore (-16,5%) e máquinas rodoviárias (-11,1%).

Entre os subsetores que apresentaram as dez maiores taxas de crescimen-
to nas importações no período 2006–2007, destacam-se o de máquinas e 
equipamentos para a indústria da cerâmica (217%), o de máquinas e aces-
sórios para a indústria de papel e celulose (216%) e o de máquinas e equi-
pamentos para construção civil (214%). O único que tem participação re-
levante na pauta brasileira de importações é o de máquinas e equipamentos 
gráfi cos (8,9%).
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TABELA 17

Indústria de Bens de Capital Mecânicos
Importação por Subsetores

(Valores em US$ Milhões FOB)

SUBSETOR 2005 PART. (%) 2006 PART. (%) 2007 PART. (%)

Equipamentos Pesados 1.654 17,8 1.944 17,7 2537 16,5

Máquinas e 
Equipamentos Gráfi cos

349 3,8 485 4,4 1371 8,9

Máquinas e 
Equipamentos para 
Transmissão Mecânica

748 8,0 801 7,3 1058 6,9

Máquinas e 
Equipamentos para 
Controle de Qualidade, 
Ensaio e Medição

612 6,6 700 6,4 931 6,0

Máquinas-Ferramenta 614 6,6 619 5,6 814 5,3

Máquinas Rodoviárias 529 5,7 839 7,6 746 4,8

Bombas e Motobombas 412 4,4 455 4,1 621 4,0

Válvulas Industriais e 
Acessórios

321 3,5 406 3,7 536 3,5

Máquinas e Acessórios 
Têxteis

322 3,5 463 4,2 514 3,3

Máquinas e 
Equipamentos para 
Movimentação e 
Armazenamento de 
Materiais

259 2,8 317 2,9 512 3,3

Outros 3.476 37,4 3.976 36,1 5.753 37,4

Total Importado 
de Máquinas e 
Equipamentos

9.296 100,0 11.005 100,0 15.393 100,0

Fonte: DEE/Abimaq (com base em dados preliminares da Secex).
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TABELA 18

Indústria de Bens de Capital Mecânicos
Subsetores que Apresentaram as Maiores Taxas de Crescimento 
nas Importações

(Valores em US$ Milhões FOB)

SUBSETOR 2005 2006 VARIAÇÃO 
(%)

2007 VARIAÇÃO 
(%)

VARIAÇÃO (%) 
EM RELAÇÃO 

A 2005

Máquinas e 
Equipamentos para a 
Indústria
da Cerâmica

19 23 21,1 73 217,4 284,2

Máquinas e Acessórios 
para a Indústria de
Papel e Celulose

112 81 -27,7 256 216,0 128,6

Máquinas e 
Equipamentos para 
Construção Civil

11 7 -36,4 22 214,3 100,0

Máquinas e 
Equipamentos para 
Tratamento
Superfi cial

19 14 -26,3 40 185,7 110,5

Máquinas e 
Equipamentos Gráfi cos

349 485 39,0 1.371 182,7 292,8

Máquinas e 
Equipamentos para 
Madeira

60 46 -23,3 118 156,5 96,7

Máquinas Agrícolas 94 84 -10,6 193 129,8 105,3

Máquinas e 
Equipamentos para 
Pintura

4 5 25,0 11 120,0 175,0

Máquinas para a
Indústria do Mármore

10 14 40,0 16 14,3 60,0

Equipamentos para
Limpeza

6 6 0,0 11 83,3 83,3

Total Importado 
de Máquinas e 
Equipamentos

9.296 11.005 18,38 15.393,00 39,87 65,59

Fonte: DEE/Abimaq (com base em dados preliminares da Secex).
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GRÁFICO 21

Subsetores que Apresentaram Maiores Taxas de Crescimento 
nas Importações – Evolução da Participação Percentual

Fonte: DEE/Abimaq (com base em dados preliminares da Secex).

6.6 Oportunidades

Segundo levantamento da Abimaq (2006), a atual situação cambial impe-
de a visualização de novas oportunidades de aumento das exportações da 
indústria de bens de capital mecânicos no curto prazo. Alguns segmentos 
analisados pela entidade apontaram que os mercados da América Latina, 
da África, dos Estados Unidos, do Leste Europeu, da Austrália e da Nova 
Zelândia apresentam bom potencial para negociação.

Além do mais, a concorrência da indústria chinesa tem sido motivo de pre-
ocupação para os fabricantes brasileiros em termos de perda de mercado, 
especialmente em relação ao mercado argentino.

Desde 1995, os países que compõem o Mercosul adotam a Tarifa Exter-
na Comum (TEC), que estabelece alíquotas comuns para a importação de 
bens de países fora do bloco.6 Todos os países membros têm direito a uma 
lista de exceção à TEC. Brasil e Argentina podem incluir na lista de exce-
ção até cem produtos, que podem apresentar alíquota diferenciada (maior 

6  Por exemplo, se a TEC de um determinado grupo de produtos é de 15%, qualquer um dos membros 
do Mercosul que venha a adquirir um desses produtos fora do bloco deverá cobrar a alíquota de 
15% sobre sua importação.
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ou menor do que a adotada pelos demais membros do Mercosul). Ou seja, 
para esses cem produtos, os países não adotam a TEC.

Os países membros do Mercosul decidiram prorrogar, mais uma vez, em 
dezembro de 2007, a vigência da lista de exceção à TEC até 2015, com 
caráter regressivo apenas para Brasil e Argentina, cujo novo prazo de ex-
tinção é janeiro de 2011 (o prazo de extinção anterior era dezembro de 
2008). Tal prorrogação facilita a entrada de produtos chineses na economia 
argentina, importante mercado para as exportações brasileiras. De acordo 
com a Abimaq, já há indicações de perda de concorrência de produtos bra-
sileiros, em licitações, para produtos chineses.

Além disso, a Argentina tem demonstrado uma tendência a permitir a im-
portação de bens de capital usados.

6.7 Características das Importações de Insumos e 
Componentes

Com a abertura comercial, foi facilitado o acesso dos segmentos da indús-
tria de bens de capital mecânicos aos componentes eletrônicos que incor-
poram tecnologia de ponta, sendo essa categoria a de maior peso entre os 
componentes. No entanto, de acordo com a Abimaq, seu peso na produção 
não passa de 20% para a maioria das empresas.

Em se tratando de empresas de capital estrangeiro, geralmente as impor-
tações dos insumos e componentes são provenientes do país de origem do 
capital.

No caso do Brasil, recentemente, a China vem se destacando como forne-
cedora de componentes.

Há segmentos na indústria em que as empresas brasileiras produzem uma 
linha variada de máquinas que é complementada com a importação de 
equipamentos tecnicamente mais sofi sticados, destinados a atender a de-
mandas esporádicas.

O Anexo apresenta o padrão de distribuição geográfi ca do comércio exte-
rior da indústria brasileira de bens de capital mecânicos por segmentos, de 
acordo com estudo realizado pela Abimaq (2006).
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7. Conclusão

A produção mundial de máquinas e equipamentos está concentrada nos 
países desenvolvidos, que nos últimos anos experimentaram uma boa evo-
lução de sua produtividade. Parece estar ocorrendo um processo de transfe-
rência de atividades do segmento de máquinas e equipamentos dos países 
desenvolvidos para os países em desenvolvimento, notadamente para eco-
nomias asiáticas, com destaque para a China. A trajetória da produtividade 
observada para as economias em transição é indefi nida e as economias 
africanas e latino-americanas mostram desempenho tímido, se comparado 
com o observado nos demais grupos.

O comércio internacional de máquinas e equipamentos de transporte é ex-
pressivo. Cerca de 80% do total está relacionado ao segmento de máquinas, 
fortemente concentrado em países desenvolvidos da Europa (Alemanha, 
França e Reino Unido), da América do Norte (Canadá e Estados Unidos) 
e da Ásia (Japão). 

A atuação brasileira no comércio internacional de máquinas e equipa-
mentos de transporte ainda é tímida e mostra sinais de estagnação.

Do lado exportador, a Alemanha e os Estados Unidos são líderes. No entan-
to, a continuar a performance chinesa observada em passado recente, essa 
posição de liderança tende a ser modifi cada. Do lado importador, os Esta-
dos Unidos, a China e a Alemanha são líderes absolutos, estrategicamente 
importantes e responsáveis por parte expressiva das encomendas. Assim 
sendo, qualquer alteração na demanda por investimentos dessas economias 
pode resultar em repercussão importante no mercado mundial.

As tarifas praticadas pelos países em desenvolvimento situam-se em pata-
mares superiores aos daquelas praticadas pelos países desenvolvidos e vi-
sam, basicamente, proteger a produção local de máquinas e equipamentos. 
Mais importante do que as barreiras tarifárias são as restrições de ordem 
técnica, que afetam de modo relevante as exportações de bens de capital 
dos países em desenvolvimento. Normas técnicas e ambientais diferentes 
nos países de origem e de destino das exportações difi cultam sobremaneira 
o fl uxo de comércio.

O consumo aparente da indústria de bens de capital mecânicos tem sido 
sistematicamente maior do que as vendas internas, o que signifi ca que a 
indústria brasileira sofre uma forte concorrência externa, uma vez que uma 
importante parcela de seus produtos é de origem estrangeira. 
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Por outro lado, diante das limitações da oferta interna, pode-se supor que a 
valorização do real e o acesso das empresas a fontes de fi nanciamento es-
trangeiras estejam favorecendo um movimento de modernização na indús-
tria brasileira via importação de máquinas e equipamentos mais avançados 
tecnologicamente.

Os principais concorrentes estrangeiros no mercado doméstico da indústria 
brasileira de bens de capital mecânicos são os países da União Européia, os 
Estados Unidos, o Japão e a China. Resalta-se o aumento signifi cativo da 
participação chinesa nas importações da indústria nacional, em função da 
competitividade de seus produtos. No período 2006-2007, suas vendas às 
empresas brasileiras apresentaram crescimento de 120,2%.

No curto prazo, não se visualizam novas oportunidades de aumento das 
exportações da indústria de bens de capital mecânicos, em função do câm-
bio desfavorável e da concorrência chinesa. As importações de compo-
nentes eletrônicos que incorporam tecnologia de ponta já são as de maior 
relevância.

A reboque da evolução das vendas internas, o nível de emprego da indús-
tria brasileira de bens de capital mecânicos apresentou crescimento signi-
fi cativo, tendo variado cerca de 10% (20 mil novos postos de trabalho) no 
período 2004–2007.

Finalmente, deve-se destacar que as importações abastecem uma parte re-
levante do mercado doméstico de bens de capital mecânicos, correspon-
dendo a quase 50% do faturamento nominal da indústria. Como a indústria 
acumulou um número crescente de pedidos em carteira desde janeiro de 
2005 e operava, já no fi nal de 2007, com o nível de utilização da capaci-
dade instalada próximo aos 86% (portanto, quase a plena capacidade de 
produção), é clara a dependência brasileira das importações para atender à 
totalidade da demanda doméstica num ritmo adequado. Portanto, uma si-
tuação cambial adversa poderia resultar em sérias difi culdades ao processo 
de retomada dos investimentos na economia brasileira.
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Anexo 

Padrão de Distribuição Geográfi ca do Comércio Exterior 
da Indústria Brasileira de Bens de Capital Mecânicos por 
Segmentos

Perfi l da distribuição geográfi ca das exportações e importações brasileiras 
de bens de capital mecânicos de acordo com a Abimaq (2006).

Padrão Geográfi co das Exportações

Segmentos com exportações concentradas na América Latina: máquinas e 
implementos agrícolas, fornos e estufas industriais, alimentícia, farmacêu-
tica e refrigeração, máquinas e acessórios da indústria de plástico, equipa-
mentos para saneamento, equipamentos para ginástica.

Segmentos com exportações fortemente concentradas nos EUA: transmis-
são mecânica e empilhadeiras.

Segmentos com exportações concentradas nos EUA, mas com alguma di-
versifi cação para outros mercados: máquinas rodoviárias, ar comprimido 
e gases, máquinas e equipamentos gráfi cos, hidráulica, pneumática e auto-
mação industrial.

Segmentos com exportações fortemente concentradas na União Européia: 
máquinas e acessórios têxteis e máquinas-ferramenta.

Segmentos com exportações concentradas na União Européia, mas com 
alguma diversifi cação para outros mercados: ferramentaria e modelação, 
válvulas industriais.
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Segmentos com exportações diversifi cadas regionalmente: bombas e mo-
tobombas, controle de qualidade, ensaio e medição, projetos de equipa-
mentos pesados, equipamentos para construção civil.

Padrão Geográfi co das Importações

Segmentos com importações fortemente concentradas na União Européia 
(mais de 60% do total em 2003–2004): alimentícia, farmacêutica e refri-
geração, fornos e estufas industriais, máquinas e acessórios para a indús-
tria de plástico, máquinas e acessórios têxteis, máquinas e equipamentos 
gráfi cos, máquinas e equipamentos para madeira, projetos e equipamentos 
pesados e equipamentos para a construção civil.

Segmentos em que a União Européia é o principal fornecedor, com partici-
pação inferior a 50%, e o restante do mercado é atendido de forma razoa-
velmente equilibrada por mais de uma fonte de importações: ar comprimi-
do e gases, ferramentaria e modelação e equipamentos de ginástica.

Segmentos em que a União Européia não é o primeiro fornecedor brasi-
leiro: controle de qualidade, ensaio e medição, máquinas e implementos 
agrícolas, máquinas rodoviárias e máquinas-ferramenta.
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MÁRIO LUIZ FREITAS LEMOS*

RESUMO Este artigo resume 
algumas contribuições acerca 
da concorrência e da estratégia 
empresarial, tendo por objetivo 
discutir: os fatores determinantes 
da concorrência intra-setorial; os 
fundamentos e as possibilidades 
de cooperação entre empresas; 
a sustentação de diferenciais de 
desempenho entre fi rmas; e, por 
último, como se concretizam as 
estratégias nas organizações. A 
Seção 1 revê, de modo breve, 
a história do pensamento sobre 
concorrência e estratégia. Por sua 
vez, a Seção 2 apresenta as principais 
ferramentas de análise setorial, 
como o modelo de cinco forças de 
Porter, algumas generalizações em 
termos de cooperação vertical e a 
visão baseada em conhecimento. 
A Seção 3 expõe algumas visões a 
respeito da assimetria de desempenho 
intra-setorial, com ênfase na teoria 
baseada em recursos. A Seção 4 
trata da estratégia em si, abordando 
a posição de Mintzberg acerca da 
gênese da estratégia, o conceito de 
cadeia de valor, o desenvolvimento de 
capacidades e, por último, a questão 
do investimento e a sua importância 
para a sobrevivência da empresa no 
ambiente econômico.

ABSTRACT This article presents 
some insights on competition 
and business strategies and 
discusses: the determining factors 
of competition among the sectors; 
the principles and the possibilities 
of establishing any type of 
cooperation among the companies; 
the features distinguishing the 
companies; and, last but not 
least, how the organizational 
strategies are developed. Section 
1 presents a concise review on 
the background of thoughts on 
competition and strategy. Section 
2 then, presents the main sector 
analysis tools, such as Porter’s 
Five Forces, some generalizations 
in terms of top-down cooperation 
and a knowledge-based vision. 
Section 3 presents some views 
on the asymmetric performance 
within sectors, emphasizing the 
resource-based theory. Section 
4 discusses the strategy itself, 
addressing Mintzberg’s view on the 
genesis of the strategy, the concept 
of value chain, the development 
of skills and, at last, the issue of 
investment, and its importance 
for the company’s survival in the 
marketplace.

* Economista do BNDES e doutor em Engenharia de Produção pela Coope/UFRJ.
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1. Uma Breve Evolução das Idéias sobre 
Concorrência e Estratégia

1.1 A Teoria Marshalliana da Firma

Formulada em 1890, por Alfred Marshall, a teoria do equilíbrio parcial foi 
a primeira tentativa bem-sucedida de sistematização do funcionamento dos 
mercados de bens e serviços. Sua hipótese central é a de que os mercados 
funcionam em concorrência perfeita, cujos pressupostos são: a) compra-
dores e vendedores são individualmente pequenos em relação ao mercado, 
sendo incapazes de infl uenciá-lo; b) os produtos são homogêneos, de modo 
que um comprador é indiferente aos produtos ofertados pelos diversos for-
necedores; c) há livre mobilidade de fatores, o que signifi ca que cada fator 
de produção (capital e trabalho) pode entrar e sair a qualquer momento de 
qualquer mercado, sem custos, em resposta a impulsos monetários; e d) os 
consumidores, os produtores e os proprietários de recursos têm perfeito 
conhecimento dos preços dos produtos e dos fatores de produção, além de 
conhecerem o futuro tanto quanto o presente.

No diagrama “oferta x demanda”, proposto por Alfred Marshall, a curva 
de demanda de mercado é composta pela soma das curvas de demanda in-
dividuais dos compradores. Esta possui inclinação negativa, atendendo ao 
conceito de utilidade marginal decrescente.1 Por sua vez, a curva de oferta 
de mercado representa a soma das curvas de oferta individuais dos vende-
dores. Sua inclinação positiva é derivada do conceito econômico de produ-
tividade marginal decrescente (rendimentos decrescentes de escala).2 

Nesse modelo, o preço é determinado pelo ponto de “equilíbrio” no qual 
a curva de demanda por um determinado produto cruza com a curva de 
oferta do mesmo. No ponto de equilíbrio, todas as fi rmas do setor obtêm 
igual lucratividade, denominada lucro normal. Em caso de deslocamen-
to da curva de oferta – em conseqüência, por exemplo, de variações nos 
preços dos insumos – ou da curva de demanda – em função, por exemplo, 
de mudanças nas preferências dos consumidores –, a obtenção de lucros 
extraordinários ou abaixo do lucro normal pelas fi rmas existentes provoca 
um ajuste no mercado, com a entrada ou saída de fi rmas, até que um novo 
equilíbrio se estabelece. 

1  Ou seja, a satisfação proporcionada pelo consumo adicional de um bem se reduz quando cresce a 
quantidade consumida do mesmo.

2  Em 1937, Coase ofereceria maior embasamento teórico a esse conceito ao propor que a redução 
da capacidade de organização do empreendedor impõe limites ao crescimento da fi rma.
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No mundo marshalliano, portanto, os agentes econômicos são perfeita-
mente racionais, não há incerteza sobre contingências futuras e o mercado 
sempre tende à posição de equilíbrio, tornando os lucros iguais no longo 
prazo. Nesse cenário, a empresa tem um papel secundário, sendo uma uni-
dade que apenas processa insumos, produzindo bens. Não se atribui à fi rma 
qualquer função como agente de mudança do sistema econômico. 

O restante deste artigo trata justamente das condições que envolvem a 
quebra do equilíbrio marshalliano, permitindo que uma ou mais fi rmas 
gerem e sustentem lucros extraordinários, ou seja, aqueles que excedem 
o “lucro normal”.

1.2 O Empresário Schumpeteriano

Por suas formulações acerca dos efeitos da inovação, Joseph Schumpeter 
é hoje um dos autores mais citados da literatura econômica clássica e a 
Teoria do Desenvolvimento Econômico (TDE), de 1911, foi seu primeiro 
trabalho de grande infl uência.3 Neste, o autor privilegia o papel do empre-
sário como agente que desencadeia, através do ato de inovar, o processo de 
desenvolvimento econômico.

Schumpeter inicia sua obra referindo-se ao conceito clássico de equilíbrio 
econômico geral. Neste, as mudanças na vida econômica se resumem a 
oscilações ocasionais, sazonais ou contínuas, em geral provocadas por me-
canismos externos ao sistema produtivo. Schumpeter, ao contrário, dedica-
se justamente à compreensão das mudanças que surgem internamente ao 
processo produtivo, rompendo o estado de equilíbrio:

O desenvolvimento, no sentido em que o tomamos, é um fenômeno distinto, in-
teiramente estranho ao que pode ser observado no fl uxo circular ou na tendência 
para o equilíbrio. É uma mudança espontânea e descontínua nos canais do fl uxo, 
perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio 
previamente existente [Schumpeter (1982)].

Em Schumpeter, a ruptura do fl uxo circular ocorre no âmbito da produ-
ção; é o produtor que, visando à obtenção de lucros extraordinários, toma 
a iniciativa da mudança econômica, através do mecanismo da inovação.4 
Segundo Schumpeter, uma inovação pode signifi car: a) a introdução, no 

3 Ver Schumpeter (1982).
4 Em Schumpeter (1982), o lucro é mais que a simples remuneração do capital investido: é, ao mes-

mo tempo, o motor e o resultado da atividade empreendedora.
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mercado, de um novo bem ou de uma nova qualidade de um bem; b) a 
introdução de um novo método de produção, o qual não decorre necessa-
riamente de qualquer descoberta científi ca, mas que pode simplesmente 
consistir em um novo método de tratar comercialmente uma mercadoria; 
c) a abertura de um novo mercado; d) a conquista de uma nova fonte de 
oferta de matérias-primas, independentemente do fato de essa fonte já exis-
tir previamente ou ter de ser criada; ou e) o estabelecimento de uma nova 
organização de qualquer indústria, como a criação ou a ruptura de uma 
posição de monopólio.

O autor chama de empreendimento, ou ato empreendedor, a introdução de 
uma inovação no sistema econômico e de empresário aquele que executa 
este ato. O empresário é defi nido por sua função no ambiente produtivo, e 
não pela posse do capital, o qual poderá ser obtido por meio do crédito.

Mesmo partindo de objetivos individuais – a obtenção de lucros –, os efei-
tos da inovação são amplos e levam à reorganização da atividade econômi-
ca, garantindo o aspecto instável e evolutivo do sistema capitalista. Nesse 
sentido, o desenvolvimento econômico é o resultado da introdução de ino-
vações no ambiente produtivo.5

Em Schumpeter, o lucro que resulta da atividade empreendedora irá perdu-
rar até que a inovação em curso se difunda através do sistema econômico 
ou seja superada por outra inovação que se mostre superior no mercado.

1.3 Estrutura Setorial e Desempenho da Firma

Além dos trabalhos de Schumpeter, outros ensaios econômicos surgidos 
a partir da década de 1930 relaxaram o conceito de concorrência perfeita. 
Em 1933, Edward Chamberlin e Joan Robinson abandonaram a hipótese 
marshalliana de homogeneidade, atribuindo o termo concorrência mono-
polista aos casos nos quais uma empresa detém o monopólio sobre seus 
próprios produtos, mas enfrenta concorrentes que oferecem substitutos 
próximos. Em 1939, Edward S. Mason6 apontou que a conduta, o desem-
penho e a lucratividade das empresas são determinados pela estrutura do 

5 Porém, ao mesmo tempo em que propõe que o sistema capitalista seja movido pelas inovações, 
Schumpeter ressalta que a lógica econômica prevalece sobre a lógica tecnológica, na medida em 
que métodos tecnologicamente inferiores podem, eventualmente, se revelar mais adequados às 
condições econômicas dadas do que técnicas que se mostram mais avançadas.

6 A principal obra de Mason é Price and production policies of large-scale enterprise (1939), citado 
por Ghemawat (2000:1).
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setor ao qual pertencem. Em 1954, Michal Kalecki (1983) rompeu explici-
tamente com a noção de concorrência perfeita ao desenvolver um modelo 
de análise no qual a lucratividade da fi rma, traduzida pelo seu mark up 
(preços menos custos diretos), depende do seu grau de monopólio. Quanto 
maior o “grau de monopólio”, o qual resulta da estrutura do setor e da sua 
posição ocupada pela fi rma nesse setor, maior a capacidade que esta terá 
de fi xar preços acima dos seus custos diretos. Essas relações estão explici-
tadas na fórmula:

p = mu + n p , onde

p = preço determinado pela fi rma
u = custo direto médio
p = média ponderada dos preços de todas as fi rmas
m e n = coefi cientes positivos, n < 1.

Nesse modelo, os coefi cientes “m” e “n” refl etem o que Kalecki chama de 
“grau de monopólio da posição da fi rma”: “m” representa o quanto a fi rma 
eleva seus preços acima dos custos diretos e “n” representa a posição da 
fi rma em relação aos concorrentes em seu mercado.

Estendendo o mesmo conceito para uma indústria, Kalecki mostra que 
a relação entre a média de preços sobre os custos diretos unitários das 
fi rmas que a compõem serve para indicar o grau de monopólio da indús-
tria. Assim, o grau de monopólio sintetiza o poder de mercado e refl ete a 
estrutura competitiva de uma dada indústria e de uma fi rma em relação ao 
seu setor. 

1.4 Barreiras à Entrada

Ainda na década de 1950, Joe Bain discutiu em seus trabalhos a relação en-
tre a estrutura de um setor e o desempenho das empresas que o compõem. 
Em artigo publicado em 1951, Bain disse que a lucratividade de uma fi rma 
sofre forte infl uência do grau de concentração setorial. Já em seu trabalho 
de 1956, Bain defendeu que barreiras à entrada permitem aos produtores já 
estabelecidos elevar seus preços acima do nível competitivo e obter lucros 
acima do seu custo de capital, sem que novos concorrentes sejam atraídos 
ao setor. 7

7 Ver Bain (1951) e Bain (1956).
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De acordo com Bain, o nível de barreiras à entrada pode ser medido pelo 
grau em que as fi rmas estabelecidas podem elevar seus preços acima dos 
seus custos sem atrair novos entrantes. Quanto maior o nível de preços 
acima dos custos sem que se estimule a entrada, maiores são as barreiras. 
Ao contrário, se o nível de preço impeditivo não é superior ao nível com-
petitivo, não há barreiras à entrada.

Bain elencou três fontes de barreiras à entrada: a) vantagens absolutas 
de custos (ex: controle de uma fonte de insumos); b) um grau signifi -
cativo de diferenciação de produto, traduzido em preferências por parte 
dos clientes e consolidado através de marcas, patentes ou sistemas de 
distribuição protegidos; ou c) economias de escala de produção ou dis-
tribuição, desde que a escala efi ciente mínima represente uma parcela 
considerável do mercado e a redução de custos proporcionada por essa 
escala ótima seja signifi cativa. 

Na proposição de Bain, economias de escala (sendo um atributo do mer-
cado) são mais estáveis que as vantagens de custo ou de diferenciação, 
as quais são sujeitas à eliminação por imitação ou outros procedimentos 
da concorrência. As descobertas de Bain deram origem à organização 
industrial (OI), que é o campo de investigação econômica que explora 
as razões estruturais das assimetrias de lucratividade verifi cadas entre 
setores produtivos. 

1.5 A Curva de Aprendizado

Transitando do campo da investigação econômica em direção a contri-
buições de natureza mais prescritiva, chegamos ao conceito de curva de 
aprendizado, a qual visa à compreensão da dinâmica dos custos numa de-
terminada atividade. A curva de aprendizado tem por base a noção de que 
a experiência aumenta a efi ciência da empresa e, conseqüentemente, reduz 
seus custos de produção, explicando o seu sucesso. Na década de 1960, 
o Boston Consulting Group (BCG) desenvolveu sua versão da curva de 
aprendizado com base na suposição de que, cada vez que dobra a expe-
riência acumulada, os custos totais caem entre 20% e 30% por causa das 
economias de escala, do aprendizado organizacional e do desenvolvimento 
tecnológico. Assim, o acúmulo de unidades produzidas gera custos mais 
baixos e lucros maiores [Ghemawat (2000:1)] 
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As principais críticas lançadas sobre a curva de aprendizado são as de que 
esta: a) não isola os efeitos de aumentos de preços de matérias-primas; 
b) não incorpora o papel da diferenciação do produto; c) minimiza a im-
portância do gerenciamento da empresa, tratando as reduções de custos 
como automáticas; e d) não antevê o efeito da difusão do conhecimento 
entre os concorrentes, supondo que os seus benefícios serão exclusivos do 
produtor mais experiente.8

1.6 O Surgimento do Planejamento Estratégico e a Matriz 
SWOT

No início da década de 1950, escolas como a de Política de Negócios da 
Harvard Business School já trabalhavam em seus conteúdos o que mais 
tarde viria a ser refi nado em modelos de análise de portfolio. Conforme 
relata Ghemawat (2000:1), seus alunos eram orientados a questionar, nos 
estudos de caso, se as competências da empresa se adequavam ao ambiente 
competitivo do seu setor, ou, mais especifi camente, quais os fatores críti-
cos (drivers) da competitividade naquela indústria em particular e qual a 
capacidade da empresa de dominá-los.

Na década de 1960, Igor Ansoff adaptou o termo “missão”, de conotação 
religiosa, ao contexto dos negócios, signifi cando a “linha comum” dos pro-
dutos da organização, ou seu compromisso para explorar uma necessidade 
existente no mercado [Ansoff (1965)]. De acordo com Ansoff, um novo 
produto ou serviço que uma empresa lança no mercado deve estar relacio-
nado com a sua missão, pois o lançamento de novos produtos em novos 
mercados – estratégias que ele denomina, respectivamente, “desenvolvi-
mento do mercado” e “diversifi cação” – exige da empresa, para que haja 
credibilidade, grandes esforços de comunicação com a suas bases corrente 
e projetada de clientes. 

Ainda na década de 1960, a matriz SWOT – sistematizada por  Kenneth An-
drews e Roland Christensen, dois professores da Harvard Business School 
– permitiu analisar a competitividade de uma organização segundo quatro 
variáveis: strengths (forças), weaknesses (fraquezas), opportunities (opor-
tunidades) e threats (ameaças).9 Nesse modelo, as forças são os recursos 
de que a empresa dispõe. As fraquezas constituem aqueles recursos de que 
a empresa não dispõe ou não é capaz de administrar. Por sua vez, oportu-

8 Ver em Ghemawat (2000:1) uma discussão mais detalhada a respeito da curva de experiência.
9  Ver Smith Jr. e Christensen (1951) e Andrews (1961).
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nidades e ameaças são fatores ambientais com os quais a empresa tem de 
lidar, a partir da sua base de recursos. A matriz SWOT propõe a adequação 
das “forças” e “fraquezas” de uma empresa (sua competência distintiva), 
às “oportunidades” e “ameaças” (ou riscos) que ela enfrenta. A empresa 
será competitiva no longo prazo quando seus pontos fortes estiverem de 
acordo com os fatores críticos de sucesso para os mercados em que atua. 

Apesar de sua excessiva simplicidade, a análise SWOT é considerada 
um marco no pensamento estratégico, tendo servido de base para o de-
senvolvimento de novos métodos de análise e sendo ainda utilizada por 
muitas empresas.

1.7 Unidades Estratégicas de Negócios e Modelos
de Portfolio

Os modelos de administração de portfolio de Unidades Estratégicas de Ne-
gócios (UENs) se difundiram entre as décadas de 1960 e 1970 e represen-
taram, de certo modo, uma evolução da análise SWOT. As UENs resultam 
da divisão de uma corporação diversifi cada em partes independentes, com 
estruturas próprias de custos, enquanto os modelos de administração de 
portfolio visam confrontar a “atratividade da indústria” na qual a UEN está 
inserida com o seu “posicionamento competitivo”. Trata-se, portanto, de 
dividir a empresa em UENs para, em seguida, verifi car as perspectivas de 
cada UEN no seu respectivo setor de atuação.

Com o crescimento da diversifi cação das empresas, os modelos de análise 
de portfolio de UENs eram uma resposta à necessidade dos gerentes de ter 
uma visão global dos seus empreendimentos e, por conseqüência, tomar 
as decisões mais apropriadas em termos da alocação de recursos entre os 
diversos negócios da corporação. A criação de UENs independentes per-
mite a cada UEN focar e se especializar em seu segmento de um modo que 
uma gestão centralizada não seria capaz, o que pode ser benéfi co aos negó-
cios. A divisão da empresa em UENs também aufere maior poder aos seus 
escalões inferiores, ampliando a agilidade nas decisões, além de garantir 
melhor alocação de pessoal qualifi cado e especializado nos seus respecti-
vos ramos de atuação. Outro benefício que pode ser gerado pela criação 
de UENs é o de combater efeitos de deseconomias de escala de natureza 
gerencial.10 Entretanto, a aplicação com sucesso do conceito de UENs de-

10 Coase (1937) já alertava para os “retornos decrescentes da capacidade de organização do empre-
endedor”.
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pende do uso criterioso de sistemas adequados de apuração de custos, uma 
vez que, freqüentemente, UENs da mesma corporação compartilham entre 
si elementos comuns de suas estruturas de custos.

1.7.1 A Matriz de Crescimento-Participação do BCG

No início da década de 1970, com base no conceito de Unidade Estratégica 
de Negócios, o Boston Consulting Group (BCG) desenvolveu a sua versão 
da análise de portfolio: a matriz de crescimento-participação, a qual per-
mite analisar a posição competitiva de uma unidade de negócios conforme 
o cruzamento da sua participação no mercado com a taxa de crescimento 
do mesmo.

Matriz de Crescimento-Participação do BCG

Alta Participação Baixa Participação

Alto Crescimento Estrela Ponto de interrogação

Crescimento Lento Vaca leiteira Cachorro

Em suma, a matriz BCG ajuda a defi nir o trânsito de recursos dentro da 
corporação, em função do seu futuro. Esta prescreve que as vacas leiteiras 
(negócios maduros) devem fi nanciar as estrelas e os pontos de interroga-
ção (estrelas em potencial), uma vez que, no mercado de um produto que 
está crescendo de modo acelerado, a conquista de uma posição dominante 
não exige o deslocamento dos concorrentes. Os “cachorros”, por sua vez, 
devem ser descartados.

Uma das críticas pertinentes à matriz BCG é a de que esta não prevê o 
possível sucesso de uma estratégia de nicho, a qual pressupõe a ocupação 
lucrativa de uma baixa parcela do mercado. Outra crítica à matriz BCG é a 
de que esta não considera a possibilidade de uma inovação incremental vir 
a transformar um cachorro em uma estrela. Na matriz BCG, tudo se resume 
ao tamanho da unidade de negócios e à taxa de crescimento do mercado.
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1.7.2 A Matriz GE/McKinsey 

Em 1971, a partir de uma solicitação da General Electric (GE), cuja gerên-
cia sentia-se, conforme Ghemawat (2000:1), insegura em tomar decisões 
relevantes com base em apenas duas variáveis (crescimento do mercado e 
market share), previstas no modelo do BCG, a McKinsey criou um sistema 
mais generalizado de planejamento de portfolio, também baseado na divi-
são da empresa em UENs. 

O modelo da McKinsey, chamado de Matriz GE/McKinsey, sugere que 
a análise da “atratividade da indústria” versus a “força do negócio” deve 
ser feita com uma base mais ampla de fatores, os quais compõem a atra-
tividade da indústria: tamanho, diversifi cação, crescimento, estrutura 
competitiva, sensibilidade à infl ação, competição internacional, tecnolo-
gia, ambiente legal e relações trabalhistas; e a força do negócio: tamanho, 
crescimento, market share, posição competitiva na produção, tecnologia 
e rentabilidade.

Dessa análise resulta que as unidades de negócios mais bem posicio-
nadas em indústrias atrativas recebem investimentos, os negócios com 
 posicionamento mais fraco em indústrias não tão atrativas devem ser 
descar tados, enquanto os demais devem ser administrados de modo a 
manter seus ganhos.

Na década de 1980, a análise de portfolio perdeu popularidade, em razão, 
principalmente, de dúvidas quanto à sua efi cácia para melhorar os resulta-
dos das empresas que adotam alguma das suas versões. Hoje, os modelos 
de análise de portfolio são utilizados pelas empresas, com certa freqüência, 
como argumento para a redução do seu porte e para o descarte de linhas ou 
unidades de negócios defi citárias. Porém, por ter desenvolvido os concei-
tos de atratividade da indústria e posição competitiva, a análise de portfo-
lio exerceu grande infl uência sobre os trabalhos posteriores a respeito de 
estratégia corporativa.

Após esta breve introdução histórica, passemos a relacionar, de modo mais 
detalhado, a atratividade do setor com o posicionamento competitivo, fato-
res que estão presentes na matriz SWOT e nos modelos de análise de por-
tfolio. A Seção 2, a seguir, trata do primeiro fator, a atratividade setorial, en-
quanto as Seções 3 e 4 exploram o posicionamento competitivo da fi rma.



REVISTA DO BNDES, RIO DE JANEIRO, V. 14, N. 29, P. 235-276, JUN. 2008 245

2. A Análise do Ambiente de Negócios

Segundo Coutinho e Ferraz (1994), são três os grupos de fatores que de-
terminam a competitividade da fi rma no mercado, quais sejam: sistêmi-
cos, estruturais e internos. Os fatores sistêmicos são aqueles que afetam a 
competitividade da fi rma, mas não são controláveis por ela. Nesse grupo, 
destacam-se: políticas econômicas, instituições legais, questões culturais 
e sociais. Por sua vez, os fatores estruturais, tais como escala de produção 
e barreiras à entrada, são específi cos do setor. Estes podem ou não ser 
controlados pela fi rma, dependendo da sua capacidade de infl uenciar o 
mercado. Por fi m, os fatores internos (administração de recursos huma-
nos, tecnologia etc.) estão relacionados à forma de gestão da empresa, 
assim como a elementos culturais e políticos próprios que se refl etem na 
sua atuação.

Esta seção apresenta os modelos mais difundidos de análise do ambiente 
de negócios.11 A compreensão dos fatores que regem o ambiente competi-
tivo permite à empresa direcionar a sua estratégia e o desenvolvimento de 
suas capacitações de forma mais efetiva.

2.1 Vetores da Concorrência

Em 1980, surgiu o livro Competitive strategy, no qual Michael Porter inclui 
novos participantes na análise setorial, ao descrever a sua popular estrutura 
de “cinco forças” (concorrentes diretos, bens substitutos, novos entrantes, 
fornecedores e compradores). Nesse trabalho, Porter parte da premissa de 
que o desempenho de cada empresa em uma indústria irá depender não so-
mente das suas próprias ações, como também das ações dos demais parti-
cipantes ativos ou potenciais. Segue uma descrição das principais caracte-
rísticas das cinco forças de Porter, acrescentando, porém, novos elementos 
à sua argumentação original.

2.1.1 Os Concorrentes Diretos

Os principais determinantes estruturais do grau de rivalidade em um mer-
cado são o número e o porte relativo das empresas concorrentes, de modo 

11 Vale observar que, ao incluir concorrentes, fornecedores, clientes e outros participantes, o concei-
to de ambiente de negócios torna-se mais amplo do que o conceito de setor econômico.
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que, quanto maior o número e menor o porte dos concorrentes, maior é a 
rivalidade. Outros fatores estruturais que aumentam o grau de rivalidade 
são: custos fi xos elevados, altas barreiras de saída, baixa taxa de cresci-
mento do mercado e ausência de custos de mudança por parte dos clientes. 
Determinantes comportamentais também interferem no grau de rivalidade. 
Por exemplo: a) concorrentes que atribuem uma elevada importância es-
tratégica às suas posições na indústria tendem a permanecer no mercado, 
mesmo não obtendo lucros satisfatórios; e b) a presença de um concorrente 
dominante, capaz de disciplinar os demais, reduz a intensidade da disputa; 
ao contrário, esta é ampliada quando há um equilíbrio entre os concorren-
tes [Ghemawat e Collis (2000)].

2.1.2 A Ameaça de Imitação

A possibilidade de entrada de novos competidores e a luta dos concorren-
tes estabelecidos para melhorar as suas posições são fatores que exercem 
forte pressão sobre a lucratividade das empresas em um determinado setor. 
Essas dinâmicas de luta pela sobrevivência no mercado podem ser resu-
midas pelo conceito de imitação, que signifi ca a difusão, e a conseqüente 
perda de exclusividade dos modelos de negócios bem-sucedidos.12 A imita-
ção ocorre quando, por exemplo, o aumento de escala ou de escopo de um 
participante provoca expansões por parte dos concorrentes, ou quando um 
novo produto ou processo lançado por um competidor passa a ser copiado 
pelos demais.13

Entretanto, a imitação não é inevitável, uma vez que determinados fatores 
podem difi cultar a viabilidade de uma empresa de fora – ou até de uma já 
estabelecida no setor – copiar e repetir as posições daquelas mais bem-su-
cedidas. Esses fatores estão associados ao investimento e ao tempo reque-
ridos para se estabelecer num setor como concorrente efi ciente, os quais, 
por sua vez, dependem: da presença de economias de escala e de escopo, 
do grau de exclusividade da curva de aprendizado, da identidade das mar-
cas já estabelecidas, de vantagens dos pioneiros em termos de localização 
ou de acesso às fontes de insumos e à rede de distribuição, da existência de 

12 O conceito de ameaça à imitação, aqui adotado, nos parece mais adequado para tratar o fenômeno 
de dispersão de lucros do que o conceito de Porter de ameaça à entrada, pois o primeiro inclui 
tanto os potenciais novos entrantes como os atuais concorrentes.

13 Segundo Ghemawat (2000:2), os concorrentes obtêm informações detalhadas sobre novos pro-
dutos menos de um ano depois do seu desenvolvimento; em geral, as estratégias baseadas em 
patentes não conseguem deter as imitações, e as imitações tendem a custar um terço menos que as 
inovações e a ter comercialização um terço mais rápido. 
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externalidades de rede, de custos de mudança por parte do cliente, de re-
gras governamentais e, por fi m, das reações dos concorrentes ameaçados, 
uma vez que, diante de uma ameaça concreta de entrada, os concorrentes 
estabelecidos tendem a utilizar as barreiras à entrada a seu favor, para de-
sencorajar o entrante potencial [Ghemawat (2000:2)]. A lista que se segue 
apresenta alguns mecanismos de barreiras à entrada e à imitação: 

Economias de Escala e Escopo – Uma importante barreira à imitação é 
aquela gerada por economias de escala, isto é, as vantagens, sobretudo em 
termos de custos, relativas ao crescimento do porte de uma empresa. Se 
um determinado mercado é caracterizado pela existência de poucas gran-
des empresas e por ganhos de escala em qualquer conjunto signifi cativo 
de atividades (projeto, fabricação, marketing, distribuição etc.), a entrada 
de um novo competidor poderá gerar um excesso de oferta que irá tornar 
inviável a sua operação. 

As economias de escopo são uma segunda forma de barreira: elas provêm 
das economias que uma empresa pode auferir compartilhando operações 
ou funções sujeitas a economias de escala com outras unidades de negó-
cios da mesma empresa. Na maioria das vezes, economias de escopo são 
obtidas pela empresa quando uma ampliação do escopo não amplia na 
mesma proporção os seus custos fi xos. Atividades que podem ser compar-
tilháveis, sujeitas a economias de escopo, incluem compras, marketing, 
distribuição etc.

Há, também, maneiras de a empresa obter benefícios ao expandir seu al-
cance sem uma ampliação do escopo, tais como licenciamento, franquias 
ou alianças estratégicas [Ghemawat e Rivkin (2000)].

Vantagens do Pioneiro (First Mover Advantage) – Uma empresa pioneira 
pode obter acesso a fontes de insumos, a canais de distribuição ou a uma 
localização favorável em condições melhores do que aquelas que chegam 
depois, gerando, com isso, vantagens competitivas que podem ser signifi -
cativas. A exclusividade de acesso, por produtores estabelecidos, aos ca-
nais de distribuição consolidados pode exigir da empresa entrante a criação 
de um canal inteiramente novo, o que poderá difi cultar sobremaneira o seu 
acesso ao mercado.

Aprendizado/Experiência – O aprendizado pode representar a mais im-
portante barreira à imitação, desde que a empresa seja capaz de proteger 
seu know-how. O aprendizado pode propiciar o que os japoneses da Toyota 
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cunharam de Kaizen e que representa a busca contínua da dianteira com-
petitiva. Além da excelência no aprendizado, essa busca requer esforços 
de investimento elevados e contínuos em desenvolvimento de produtos e 
processos. O intuito, aí, é manter a empresa sempre à frente dos demais 
competidores, elevando as difi culdades para aqueles.

O aprendizado que é construído com base em processos próprios e exclu-
sivos está associado ao conceito de “ambigüidade causal”. A “ambigüi-
dade causal” decorre do processo de acumulação de conhecimento e diz 
respeito ao fato de que a relação causal entre ação e resultado pode muitas 
vezes estar oculta para os concorrentes, difi cultando a replicação de um 
negócio bem-sucedido. 

Efeitos de Rede – Os efeitos de rede dizem respeito às vantagens de li-
derar uma teia de relacionamentos que atrai mais clientes, fornecedores e 
outros parceiros quanto maior esta se torna. Um exemplo famoso de efeitos 
de rede é o da disputa, ocorrida na década de 1980, pelo padrão do video-
cassete, que foi vencido pelo sistema VHS, da JVC, apesar das aparentes 
vantagens técnicas do padrão Betamax, desenvolvido pela Sony.

Retaliação – As expectativas do entrante em potencial a respeito da reação 
dos concorrentes existentes também infl uenciam sua decisão relativa à en-
trada em um determinado mercado. Se dos concorrentes já estabelecidos 
é esperada uma retaliação, em termos de preços, P&D ou marketing, que 
pode tornar difícil a permanência do recém-chegado na indústria, a entrada 
pode ser dissuadida. A retaliação torna-se mais simples quando as ações 
são diretamente lucrativas para a empresa pioneira. Assim, uma empresa 
poderá ter maior sucesso ao retaliar contra imitadores elevando seus custos 
fi xos através de investimentos em P&D ou propaganda do que reduzindo 
seus preços.

Tempo – Uma imitação, normalmente, requer um prazo mínimo, o qual 
pode até impedir a imitação, em especial quando o inovador está me-
lhorando continuamente sua posição. Por exemplo, a implantação ou a 
modifi cação de uma unidade fabril ou de um sistema de distribuição e o 
reposicionamento de uma marca são providências que exigem prazos rela-
tivamente longos para gerar resultados satisfatórios, difi cultando a imita-
ção [Ghemawat (2000:2)].
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2.1.3 A Ameaça de Substituição

Derivada da redução, cada dia mais acelerada, do ciclo de vida de produtos 
e processos, a ameaça de substituição diz respeito ao risco que a empresa 
corre de perder o lugar para produtos ou serviços alternativos que sejam 
capazes de proporcionar, na percepção dos clientes, uma melhor relação 
“preço/benefício” na satisfação das mesmas necessidades; ou pode tam-
bém representar a introdução de uma nova tecnologia no mercado. Mu-
danças nos preços ou disponibilidade de insumos e nas preferências dos 
clientes são outros mecanismos geradores de substituição. Em termos ge-
rais, a substituição é a ameaça de perder o lugar para um novo modelo de 
negócios, o que é mais difícil de gerenciar do que uma ameaça de imitação 
[Ghemawat (2000:2)]. Como destacou Joseph Schumpeter (1942): 

...na realidade capitalista, diferentemente de sua descrição de livro-texto, o tipo 
de concorrência que conta é a concorrência através de novas mercadorias, novas 
tecnologias, novas fontes de oferta, novos tipos de organização, concorrência que 
comanda uma vantagem decisiva de custo ou qualidade e que atinge não a fímbria 
dos lucros e das produções das fi rmas existentes, mas suas fundações e suas pró-
prias vidas.

A reação mais óbvia diante de uma ameaça de substituição é adotar o pró-
prio modelo de negócios que representa a ameaça, o que, contudo, pode 
exigir capacidades que a empresa não possui e não é capaz de adquirir em 
tempo hábil.14 Há, ainda, barreiras de natureza comportamental, como a 
difi culdade e a lentidão naturais das organizações para reagir a mudanças. 

Na maior parte das vezes, entretanto, uma ameaça de substituição traz con-
sigo ambigüidades que difi cultam a sua avaliação precisa por parte das 
empresas que operam os negócios tradicionais, no sentido de prever qual 
dos modelos irá vencer. As ameaças de substituição, normalmente, come-
çam como pequenos nichos, inicialmente não-lucrativos e que não aten-
dem completamente às necessidades dos clientes, o que gera dúvidas sobre 
qual dos modelos possíveis de negócio irá vencer. De fato, nem todas as 
ameaças de substituição são bem-sucedidas ou representam uma ameaça 
signifi cativa para a empresa. Assim, se ainda não está claro se o modelo 
de negócios baseado no novo produto ou na nova tecnologia irá vingar, 
algumas estratégias defensivas podem ser adotadas pela empresa em al-
ternativa à adoção integral do novo modelo de negócios representado pela 
ameaça de substituição em curso. Em alguns casos, também, a ameaça de 

14 Mesmo que a empresa detenha as capacitações organizacionais que são necessárias, não está 
garantido que a manobra será bem-sucedida.
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substituição pode ser amortecida pelos custos de mudança incorridos pelo 
cliente – sobretudo em termos de treinamento [Ghemawat (2000:2)].

Diante da ambigüidade inerente a uma ameaça de substituição, uma estraté-
gia defensiva da qual se pode lançar mão é realizar inovações incrementais 
que permitam à empresa fortalecer o seu atual posicionamento. Deve-se, 
entretanto, levar em conta que uma nova tecnologia tem, provavelmente, 
maior potencial de desenvolvimento no longo prazo do que uma tecnologia 
madura [Ghemawat (2000:2)].

Outra estratégia que visa preservar a organização dos riscos da mudança 
é a de continuar a operar os modelos de negócios tradicionais paralela-
mente à adoção dos novos modelos (por exemplo, o caso das redes de 
varejo que abriram lojas virtuais). Nesse caso, a empresa que sofre a 
ameaça de substituição pode criar uma nova unidade de negócios dedica-
da à inovação em curso, que atue paralelamente à condução do negócio 
tradicional, ou, ainda, adquirir a empresa que introduziu a inovação, a 
qual é, muitas vezes, de pequeno porte e desprovida de experiência ge-
rencial e tradição empresarial.

Em muitos casos, ainda, a combinação das características do modelo exis-
tente com elementos do novo modelo de negócios pode representar uma 
resposta mais efi caz às ameaças do que a mudança completa do modelo. 
Entretanto, essa estratégia tem o risco de, eventualmente, criar algo impos-
sível de administrar [Ghemawat (2000:2)].

2.1.4 Clientes e Fornecedores

O comprador exerce seu poder ao forçar para baixo as margens dos seus 
fornecedores, exigindo melhor qualidade ou menores preços. Os principais 
determinantes do poder do comprador são o seu tamanho e a concentração 
do seu setor em relação aos seus fornecedores externos. Quanto mais frag-
mentados forem os seus fornecedores, maior é o poder do comprador.

Outros fatores que elevam o poder do cliente são a existência de insumos 
substitutos, a ausência de custos de mudança, o grau de informação sobre 
os custos dos fornecedores, a capacidade de integração para trás e a baixa 
diferenciação entre fornecedores.
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Um exemplo atual do poder do comprador é o crescente poder das redes 
varejistas frente às indústrias de alimentos e de higiene e limpeza. As fon-
tes desse poder do varejo estão na sua concentração, na sua boa informação 
sobre os custos industriais dos fornecedores e, ainda, na sua capacidade de 
integrar para trás.15

Por sua vez, o fornecedor exerce seu poder quando eleva preços ou reduz a 
qualidade dos bens e serviços que vende. Fornecedores poderosos podem, 
conseqüentemente, reduzir a rentabilidade de uma indústria que não for 
capaz de repassar aos seus próprios preços os aumentos de custos. 

O poder do fornecedor depende do seu tamanho, da concentração do seu 
setor em relação aos compradores e, também, do grau de diferenciação dos 
insumos fornecidos. Outros fatores que aumentam o poder do fornecedor 
são uma alta diferenciação no próprio setor, a ausência de substitutos, a 
presença de custos de mudança por parte dos clientes, o alto impacto dos 
insumos sobre o custo ou a diferenciação dos clientes e a sua capacidade 
de integração para frente. 

O grau de especifi cidade dos próprios ativos também infl ui no poder de 
barganha do fornecedor com seus clientes. Este é o caso do fornecedor cujo 
poder será reduzido se a localização de sua fábrica a tornar dependente 
de um único cliente com o qual este não possua, entre outros fatores, um 
histórico de cooperação.

2.1.5 Relações Competitivas Versus Relações Cooperativas

As relações entre compradores e fornecedores incluem não somente as-
pectos competitivos, como também possibilidades de cooperação. Assim, 
uma abordagem diferente daquela que enfatiza a maximização do próprio 
poder de barganha e, conseqüentemente, da margem de lucros no curto 
prazo é a de construir relacionamentos cooperativos visando expandir os 
ganhos conjuntos no longo prazo [Ghemawat (2000:2)]. Por exemplo, a 
indústria automobilística japonesa, a qual historicamente investe em rela-
ções de longo prazo com os fornecedores, tem superado a americana, que é 
conhecida por estimular a competição entre seus fornecedores. 

15 Vale salientar que, como a atenção do comprador, de modo geral, se concentra nos itens de maior 
peso no seu custo total, muitas vezes o poder do comprador não vem acompanhado da sua dispo-
sição para utilizá-lo.
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A adoção de uma postura cooperativa depende do grau de confi ança entre 
as partes, o qual, por sua vez, depende, em parte, de fatores culturais que 
permeiam o ambiente de negócios, mas, também, do cultivo de uma repu-
tação cooperativa e de confi ança nas relações comerciais.

As possibilidades de cooperação, entretanto, não se esgotam nas relações 
verticais entre fornecedores e seus clientes. Exemplos de cooperação tecno-
lógica entre fi rmas, de caráter horizontal, intensifi caram-se a partir de mea-
dos da década de 1980, motivados pelos benefícios conjuntos de enfrentar, 
em termos coletivos, os aumentos de custos decorrentes do crescimento da 
complexidade tecnológica e da redução dos ciclos dos produtos. A questão 
da cooperação entre fi rmas concorrentes será abordada com mais detalhes 
no item 2.3, adiante, enquanto o item a seguir trata das relações cooperati-
vas com complementadores.

2.2 A Rede de Valor

A rede de valor, conceito desenvolvido por Adam Brandenburger e Barry 
Nalebuff (1996), inclui o papel dos complementadores na análise da po-
sição competitiva. Complementadores são os participantes do cenário de 
negócios que infl uem no desempenho de uma organização, uma vez que 
fornecem produtos ou serviços complementares aos seus clientes. 

Os complementadores acrescentam um elemento cooperativo à abordagem 
das “cinco forças”. Um exemplo de complementadores é o dos médicos, 
que, na indústria farmacêutica, infl uenciam o sucesso dos fabricantes por 
meio de suas receitas. Nesse caso, apesar da sua infl uência cuidadosamente 
monitorada pelos laboratórios, os médicos não são compradores nem for-
necedores da indústria farmacêutica, não possuindo relacionamento direto 
com os fabricantes [Ghemawat e Collis (2000)].

Entretanto, produtores e complementadores também concorrem entre si 
por uma fatia maior do bolo. A análise do aspecto competitivo do relacio-
namento entre esses deve levar em conta: a) a concentração relativa dos 
complementadores frente aos fabricantes; e b) a capacidade do comple-
mentador de infl uenciar a demanda do fabricante. No exemplo dos labora-
tórios, seu sucesso depende muito dos médicos, o que os leva a dispensar 
considerável atenção àqueles. 
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Outros tipos de participantes do cenário de negócios são: governo, im-
prensa, grupos de interesses e o público em geral. Estes são chamados de 
“fatores sistêmicos” ou, ainda, de “fatores ambientais”. Os participantes 
ambientais podem ser incluídos na análise das relações de mercado – por 
exemplo: como o governo afeta cada uma das forças; ou podem ser trata-
das separadamente – por exemplo: o governo como criador de regulamen-
tos que afetam a todos [Ghemawat e Collis (2000)].

2.3 A Visão Baseada no Conhecimento e a Cooperação 
Tecnológica entre Firmas

As possibilidades de interação e cooperação de caráter horizontal entre 
empresas receberam um tratamento destacado pelos representantes da Vi-
são Baseada em Conhecimento.16 Focada na geração e na difusão do co-
nhecimento, essa corrente estabelece que a cooperação entre participantes 
de um mesmo elo da cadeia produtiva pode ser a resposta mais adequada 
frente a fatores tais como o aumento da complexidade tecnológica e do 
conteúdo de conhecimento dos produtos, o aumento dos custos da inova-
ção e a redução do ciclo de vida dos produtos. Tais fenômenos estão direta-
mente associados à difusão das tecnologias de informação e comunicação 
(TICs), a qual se intensifi cou a partir de meados da década de 1980 e que 
exerce maior impacto naqueles setores que são intensivos em tecnologia 
[Visconti (2001)].

Ao promover um barateamento das comunicações, as TICs permitem um 
aumento dos fl uxos de informações científi cas e tecnológicas, alterando as 
condições de produção e distribuição do conhecimento. Desse modo, as 
TICs possibilitam uma elevação do ritmo das inovações e, por conseqüên-
cia, do ritmo da obsolescência técnica, contribuindo, assim, para a redução 
do ciclo dos produtos [Visconti (2001)].

De acordo com a Visão Baseada em Conhecimento, no contexto regido 
pela elevação do conteúdo de conhecimento (ou seja, da densidade tecno-
lógica) dos produtos e pela difusão das TICs, as competências próprias das 
fi rmas tornam-se insufi cientes para lidar com as novas exigências relativas 
à elevação dos níveis técnicos e de custos relacionados à inovação. Em 
conseqüência, visando acessar competências que não possuem e atender 
aos requisitos competitivos, as empresas irão conciliar investimentos inter-
nos no treinamento e qualifi cação da mão-de-obra com ações direcionadas 

16 Ver, por exemplo, Coombs e Metcalfe (1998).
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à formação de parcerias e alianças com colaboradores externos.17 A ativi-
dade inovativa torna-se, então, um processo interativo, ou seja, dependente 
do estabelecimento de parcerias, as quais irão se materializar nos diferen-
tes arranjos organizacionais presentes na economia, especialmente clusters 
industriais e redes de fi rmas.

Na Teoria Baseada em Conhecimento, clusters e redes de fi rmas permitem 
a criação de um ambiente propício à interação e ao aprendizado coletivo 
das fi rmas.18 Tais arranjos cooperativos criam uma vantagem para as em-
presas participantes em relação às suas rivais externas ao arranjo, de ma-
neira que mesmo ocorrendo uma tendência de dissipação de lucros gerada 
pela exploração conjunta, os benefícios proporcionados pela redução nos 
custos individuais das fi rmas participantes são sufi cientes para torná-los 
atrativos. Nesse sentido, na medida em que permitem aos seus participan-
tes acompanhar e usufruir do desenvolvimento tecnológico, clusters e re-
des de fi rmas tornam-se elementos centrais e fundamentais no âmbito da 
“economia do conhecimento” [Visconti (2001)].

2.4 O Mapeamento do Ambiente de Negócios

Tendo sido apresentadas as principais ferramentas de análise do cenário 
de negócios, o passo seguinte do processo de mapeamento ambiental é 
identifi car os tipos de agentes que são relevantes e quais as relações esta-
belecidas entre estes. Nesse processo, deve ser levado em conta que as es-
truturas e o padrão competitivo do setor se modifi cam continuamente, em 
função de fatores sistêmicos, assim como das estratégias adotadas pelos 
seus participantes. 

Em grande medida, o sucesso da empresa irá depender da sua capacidade 
de identifi car as características do ambiente concorrencial que tem impacto 
no seu futuro.19 Nesse sentido, alguns fatores que devem ser considerados 
são: crescimento do mercado, evolução das necessidades dos comprado-

17  É necessário ressaltar, no entanto, que essa necessidade de cooperação revela-se mais intensa nos 
setores intensivos em tecnologia.

18  Conforme foi ressaltado por Visconti (2001), clusters e redes de fi rmas são conceitos desenvolvi-
dos em épocas distintas, marcadas por realidades socioeconômicas diferentes que se aproximam, 
entretanto, ao enfatizar o papel da cooperação como elemento determinante para o alcance de 
maior competitividade. 

19  De acordo com Silva e Anjos (2003), dentro de um mesmo ambiente as decisões não serão unifor-
mes, pois a leitura da realidade, os processos internos e as condições de competitividade de cada 
fi rma são diferentes. 
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res, inovação de produtos e processos, mudanças na escala exigida para 
competir e variações nos custos de insumos e nas taxas de câmbio. 

O processo de mapeamento deve não apenas sugerir modos de as empresas 
se adaptarem ao ambiente competitivo, mas também como moldá-lo, de 
forma mais ativa, de acordo com seus interesses, através, por exemplo, 
de alianças e do investimento em marketing e P&D. Nesse caso, porém, 
as ferramentas de análise apresentadas nesta seção devem ser comple-
mentadas, de modo que as forças ambientais sejam confrontadas com as 
capacitações e perspectivas da empresa. Essa é a tarefa posta para as pró-
ximas seções.

3. Os Determinantes da Vantagem Competitiva

Enquanto a Seção 2 focalizou os vetores da competitividade no nível se-
torial, a presente seção enfatiza os determinantes das diferenças internas 
às indústrias, visando avaliar como vantagens competitivas podem ser de-
senvolvidas e sustentadas ao longo do tempo, apesar das pressões compe-
titivas, sobretudo aquelas relacionadas às dinâmicas de imitação e substi-
tuição.20 Os fatores relativos ao posicionamento, à estratégia e à gestão de 
uma empresa tendem a exercer maior impacto sobre o seu desempenho do 
que aqueles de natureza estrutural e/ou ambiental, apesar da maior estabi-
lidade e persistência destes últimos. Vale lembrar, entretanto, que tais gru-
pos de fatores não podem ser tratados de forma estanque, uma vez que as 
estratégias competitivas das empresas interagem com a estrutura do setor 
ao qual pertencem.21

3.1 A Estratégia Competitiva em Michael Porter 

3.1.1 As Estratégias Genéricas de “Custos Versus Diferenciação”

Na década de 1980, formulações em termos de análise competitiva acres-
centaram novos elementos à noção, presente no conceito de curva de 
aprendizado, de que, em última instância, a empresa de sucesso é aquela 
capaz de obter baixos custos e oferecer baixos preços. Em 1980, Michael 
Porter, através do conceito de estratégias “genéricas” de baixo custo e di-
ferenciação, defendeu que, para obter um desempenho superior, a empre-

20  Ver em Possas (1999) uma discussão aprofundada sobre o processo concorrencial.
21  Ver Rumelt (1991).
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sa deve optar por competir ou na base de custos baixos ou diferenciando 
produtos pela qualidade e características de desempenho. Porter também 
identifi cou uma “opção de foco” que passava pelas duas estratégias gené-
ricas básicas. 

De acordo com a formulação de Porter, a empresa que não se fi xar em um 
dos extremos representados pelas estratégias genéricas terá poucas chan-
ces de sucesso. Nas suas palavras,

À empresa que se fi xou no meio-termo é quase garantida uma baixa rentabilidade. 
Ou ela perde os clientes de grandes volumes, que exigem preços baixos, ou deve 
renunciar a seus lucros para colocar seu negócio fora do alcance das empresas de 
baixo custo. Entretanto, ela também perde negócios com altas margens – a nata 
– para as empresas que enfocaram metas de altas margens ou que atingiram um 
padrão de diferenciação global. A empresa no meio-termo provavelmente também 
sofre de uma cultura empresarial indefi nida e de um conjunto confl itante de arranjos 
organizacionais e sistemas de motivação [Porter (1980)].

A noção de estratégias genéricas obteve grande repercussão porque identi-
fi cava uma oposição facilmente observável entre custo e diferenciação. Em 
geral, a oferta de produtos ou serviços diferenciados e de maior qualidade, 
pelos quais os clientes estão dispostos a pagar mais, é acompanhada de 
custos mais altos [Ghemawat e Rivkin (2000)].

Na proposição de Porter, uma estratégia de baixo custo (do produto) requer 
investimentos freqüentes de capital, o domínio dos processos de produ-
ção, agilidade na produção, aperfeiçoamento contínuo e um sistema de 
distribuição efi ciente. Já a estratégia de diferenciação requer criatividade, 
capacidade de atrair talentos, competência em marketing e liderança em 
qualidade ou tecnologia. E foco é, basicamente, uma combinação de bai-
xo custo e diferenciação, porém de forma segmentada. Segundo Porter, as 
capacidades, a estrutura organizacional, a cultura corporativa, o estilo de 
liderança e o sistema de premiação que são necessários ao sucesso de uma 
estratégia de baixo custo também são, em geral, contrários àqueles neces-
sários para a diferenciação. Em conseqüência, uma empresa pode ter de 
optar entre as duas formas de competir. 

Uma crítica feita contra o conceito de estratégias genéricas é a de que a 
oposição entre custo e diferenciação não é absoluta, ou seja, que as em-
presas podem descobrir maneiras de fabricar produtos superiores a cus-
tos mais baixos, obtendo dupla vantagem competitiva. Um dos principais 
exemplos, nesse sentido, está nos programas de qualidade que, a partir da 
década de 1970, permitiram às empresas japonesas reduzir os índices de 
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defeitos e fazer produtos de qualidade superior a um custo menor. Obser-
vou-se, também, que, na maioria dos mercados, grande parte da clientela 
não deseja adquirir o produto mais simples, mas também não se dispõe a 
pagar pelo mais caro. Nesse caso, pode ser viável para uma empresa se 
posicionar na parcela intermediária do mercado, ofertando um produto de 
padrão moderado e aceitando incorrer em custos moderados [Ghemawat e 
Rivkin (2000)].

Em termos gerais, à medida que aumenta a diferenciação, o custo também 
cresce; porém, a maior diferença entre o custo e a propensão do cliente 
para pagar não ocorre necessariamente nos extremos de baixo custo ou de 
alta diferenciação. Portanto, a análise deve levar em conta a tensão que 
existe entre custo e diferenciação, sem que a posição ideal esteja neces-
sariamente em um dos extremos representados pelas estratégias genéricas 
[Ghemawat e Rivkin (2000)]. Um exemplo da adoção bem-sucedida de 
posições intermediárias é o da rede de hotéis Accor, que atua, por meio de 
suas diversas bandeiras, em todos os principais segmentos do ramo hote-
leiro no Brasil, desde o de custos mais baixos (Formule 1), passando pelos 
segmentos intermediários (Ibis, Novotel e Mercure) e chegando ao mais 
sofi sticado (Sofi tel).

3.1.2 Desenvolvendo Atividades de Forma Superior e Exclusiva 

Mais adiante, em “What is Strategy?”, artigo de 1996, Michael Porter defi -
ne “estratégia” ao distingui-la de “gestão”, conceito mais associado à efi cá-
cia operacional (i.e., execução). Segundo Porter, a estratégia e, por conse-
qüência, a vantagem competitiva estão em realizar um conjunto diferente 
de atividades ou realizar atividades similares de uma forma essencialmente 
diferente, em vez de simplesmente executar o mesmo conjunto de ativi-
dades de forma mais efi ciente ou aprimorada que os concorrentes. Nas 
suas palavras, “estratégia tem a ver com originalidade, diferencial, valor e 
também com as capacidades da empresa”.22 De acordo com Porter, tentar 
competir nas mesmas condições que os concorrentes leva ao achatamento 
dos preços e à perda de lucratividade de todo o setor. O ideal, segundo ele, 
é oferecer um valor único para um cliente específi co, ou seja, “concorrer 
para ser o único e não o melhor”. 

Além disso, o conjunto das atividades executadas por uma fi rma deve estar 
perfeitamente ajustado/acoplado, pois, nas palavras de Porter, a complexi-

22  Extrato de palestra proferida no Brasil em novembro de 2007.
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dade de um sistema único e original de atividades que se encaixam bem 
torna difícil sua imitação,23 permitindo sustentar uma vantagem competiti-
va em relação aos rivais.24

De acordo com Porter, o bom posicionamento estratégico deve se apoiar 
sobre cinco pilares: uma proposição de valor diferente para o seu cliente, 
diversa da oferecida pelo concorrente; uma cadeia de valores sintonizada 
com essa proposição; um tradeoff específi co, determinando o que fazer e 
o que não fazer; a integração de todos os elos da cadeia de valor onde es-
tes se apóiam mutuamente, difi cultando a cópia do produto pelo concor-
rente; e continuidade, pois tanto sua implantação quanto seus resultados 
não são imediatos.

Assim, a vantagem competitiva e a sua sustentação ao longo do tempo 
irão depender não somente da capacidade da fi rma de executar efi cien-
temente cada uma das atividades do seu sistema produtivo, mas também 
do seu sucesso na coordenação dessas atividades e da sua capacidade de 
produzir algo novo ou de uma maneira exclusiva e superior em relação à 
concorrência. 

Em relação às teorias de portfolio,25 estas mais voltadas para a prescrição 
de políticas de atuação do que para a análise em si, e em comparação com 
as estratégias genéricas [Porter (1980)], as proposições de Porter a respeito 
de atividades representam um avanço signifi cativo na explicação da ocor-
rência de assimetrias de desempenho. Entretanto, Porter ainda não explica 
como as empresas desenvolvem as capacidades de executar e coordenar 
um conjunto superior de atividades. A Teoria Baseada em Recursos, expos-
ta a seguir, tenta suprir tal lacuna.

3.2 A Visão Baseada em Recursos

Tendo suas origens atribuídas a trabalhos de Penrose (1959) e Chandler 
(1962), a Visão Baseada em Recursos ressalta a importância dos recursos 
(ativos) específi cos de uma fi rma na determinação de sua posição compe-

23 Os mecanismos de barreiras à imitação são discutidos na Seção 2.
24 Essa proposição de Porter gerou um debate envolvendo a oposição “encaixe perfeito” versus 

“fl exibilidade”, no sentido de onde funciona melhor cada um desses modelos. A polêmica gira 
em torno da determinação de qual o melhor ponto entre os extremos representados pelo “encaixe 
perfeito” e pela “fl exibilidade”.

25 As teorias de análise de portfolio foram apresentadas na seção 1.
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titiva.26 Em uma defi nição geral (e ainda não sufi ciente para os propósitos 
dessa abordagem teórica), recursos são quaisquer fatores fi xos – isto é, atri-
butos que não podem variar no curto prazo – que possam ser considerados 
uma força ou fraqueza de uma fi rma [Wernerfelt (1984)]. 

Os recursos pertencentes às empresas distinguem-se como tangíveis ou 
intangíveis. Os recursos tangíveis são os seus ativos visíveis (proprieda-
des, instalações, equipamentos e estoques de matéria-prima, entre outros). 
Já os recursos intangíveis incluem marcas, patentes, capacitações organi-
zacionais, cultura, conhecimento tecnológico, reputação e propriedades 
relacionais.27 

A Visão Baseada em Recursos atribui valor estratégico àqueles recursos 
que cumprem ao menos dois requisitos: melhorar o desempenho da em-
presa e ser de difícil imitação ou replicação. Assim, quanto mais difícil for 
para a concorrência reproduzir um determinado recurso superior, maior é o 
seu potencial de contribuir para a posição competitiva de uma fi rma.28

Os ativos tangíveis podem ser adquiridos no mercado com relativa facili-
dade, desde que a empresa possua capacidade fi nanceira para tal. Esses ati-
vos não podem, em geral, ser considerados estratégicos, do ponto de vista 
da sua contribuição para a vantagem competitiva. Há algumas exceções, 
como uma localização privilegiada ou a posse de direitos exclusivos de ex-
ploração de recursos naturais, os quais podem representar fontes valiosas 
de vantagem competitiva sobre os concorrentes. E, como observou Bain 
(1956), economias de escala também oferecem barreiras à “imitação”.

Por outro lado, os ativos intangíveis são, em geral, de replicação custosa 
e demorada, quando não inviável.29 Em particular, a Visão Baseada em 
Recursos privilegia os recursos intangíveis relacionados às capacitações 
organizacionais, as quais dizem respeito a habilidades específi cas da orga-
nização, ou seja, à maneira pela qual as coisas são feitas na empresa, em 
áreas como desenvolvimento de produtos e processos, fabricação, vendas, 
distribuição, marketing e recursos humanos. Essas capacitações baseiam-

26  Para uma revisão desta literatura, ver Kathleen R. Conner, 1991.
27 Recursos relacionais são vínculos com fornecedores, clientes e outros atores (governos, universi-

dades e outras instituições). 
28 David Teece et al. (1997) chamam de distinctive competences aquelas competências difíceis de 

serem imitadas e replicadas.
29 Algumas empresas vêm se desfazendo de todos os seus ativos tangíveis, como aqueles relacionados 

às atividades fabris, passando a se dedicar apenas à gestão de suas marcas. A Philips, por exem-
plo, vendeu a sua divisão de chips por US$ 10 bilhões.
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se em um conhecimento tácito,30 o qual se desenvolve em um processo 
próprio e exclusivo de cada fi rma e se materializa em rotinas organiza-
cionais. Esses são processos não-impressos e, portanto, difi cilmente ob-
serváveis e replicáveis pelos concorrentes. Ou seja, capacitações organi-
zacionais resultam de ações e habilidades coletivas que, desse modo, não 
podem ser compradas. 

A Visão Baseada em Recursos destaca as capacitações organizacionais 
como ativos particularmente relevantes porque, entre outras razões, têm 
o poder de traduzir em resultados concretos a disponibilidade de outros 
ativos. De acordo com Penrose (1959):

Não são nunca os recursos (ativos) eles mesmos que são os insumos do processo de 
produção, mas apenas os serviços que estes recursos podem oferecer. Os serviços 
providos pelos recursos são uma função da maneira como são utilizados – exata-
mente o mesmo recurso, quando usado com diferentes propósitos, ou de diferentes 
maneiras, ou em combinação com diferentes tipos ou quantidades de outros recur-
sos, geram um conjunto diferente de produtos e serviços.

Segundo Penrose, portanto, a contribuição para a vantagem competitiva 
de um equipamento, um software de desenvolvimento de produtos ou uma 
marca reconhecida, por exemplo, irá depender do modo como esses ativos 
forem utilizados em termos conjuntos. Nesse sentido, o propósito de uma 
capacitação é aumentar a produtividade dos outros recursos [Burlamaqui 
e Proença (2003)].

Portanto, capacitações organizacionais superiores, formadas pelo acúmulo 
de decisões tomadas no dia-a-dia, tornam-se atributos-chave na determi-
nação da posição competitiva da empresa, podendo conduzi-la a um de-
sempenho superior (assim como capacitações inferiores, ou defi cientes, 
podem conduzi-la ao fracasso). Em conseqüência, a assimetria organiza-
cional e, principalmente, de performance encontrada em um setor pode ser 
expli cada pela heterogeneidade de recursos verifi cada entre as fi rmas que 
o compõem. 

Por sua vez, capacitações podem ser construídas gradualmente e reforça-
das ao longo do tempo de forma intencional por parte da fi rma, sendo, 
portanto, algo gerenciável, não espontâneo. Nesse cenário, tornam-se atri-
butos fundamentais a identifi cação dos ativos estratégicos, ou seja, aqueles 

30 Em Visconti (2001), conhecimento tácito é aquele que incorpora a vivência e o aprendizado de 
tarefas executadas ao longo do tempo.
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que fornecem as bases para a vantagem competitiva, e o gerenciamento 
dos processos de aprendizado e de desenvolvimento de habilidades.

Capacitações organizacionais, entretanto, diferem conforme suas fi nalida-
des. Em termos conceituais, estas podem ser classifi cadas como estáticas, 
dinâmicas (ou de melhoria)31 e evolucionárias. Capacitações estáticas são 
aquelas relacionadas ao desempenho presente da fi rma; capacidades dinâ-
micas dizem respeito à habilidade de alcançar melhorias de forma rápida e 
consistente; e, por sua vez, capacidades evolucionárias defi nem a habilida-
de de construir e desenvolver novas capacitações estáticas e de melhoria. 
Segue uma melhor descrição desses conceitos.

3.2.1 Capacidades Estáticas

Capacidades estáticas superiores são competências próprias e específi cas 
da fi rma que lhe permitem executar atividades de forma melhor que os 
demais concorrentes; são as habilidades de fazer bem o que se faz hoje, em 
termos de custos, produtividade e qualidade. Por exemplo, a capacidade de 
fornecer bons produtos – tanto do ponto de vista tecnológico como mer-
cadológico – é uma capacitação estática essencial para a competitividade 
de uma fi rma. Esse processo envolve elementos tais como o conhecimento 
do pessoal envolvido na produção, o uso de instalações, equipamentos, 
softwares e bancos de dados disponíveis, as conexões do pessoal técnico e 
de marketing com clientes, fornecedores, concorrentes e complementares à 
sua volta, os valores culturais que permeiam os relacionamentos internos e 
externos e o padrão de decisões a respeito da condução e da execução dos 
negócios da fi rma.

3.2.2 Capacidades Dinâmicas

O conceito de Capacidades Dinâmicas está relacionado aos requisitos ne-
cessários à sobrevivência da fi rma naqueles contextos em que a pressão 
competitiva exige o desenvolvimento constante de novos produtos, pro-
cessos e rotinas; ou seja, capacitações dinâmicas referem-se às habilidades 
associadas ao processo de inovação, à capacidade de fazer melhor o que 
já se faz. 

31 Conforme Fujimoto (1998), apud Burlamaqui e Proença (2003).
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Em ambientes de mudanças rápidas e contínuas, as capacitações dinâmicas 
são aquelas que permitem à empresa ser capaz de monitorar as tendên-
cias de mercado, incorporar as melhores práticas já difundidas e produzir 
inovações. A detenção de capacidades dinâmicas deverá resultar em ino-
vações que, se validadas pelo mercado, permitirão à empresa alcançar po-
sições monopolistas e, por conseqüência, receber os lucros extraordinários 
daí decorrentes enquanto, nas palavras de Burlamaqui e Proença, “a difu-
são bem-sucedida de sua inovação – concretização da ameaça de imitação 
– não ocorre; ou enquanto um outro inovador não degrada a demanda por 
sua inovação – concretização da ameaça de substituição”.32 

Por sua vez, essa capacidade de inovar efi cazmente (capacidade dinâmi-
ca), em resposta à dinâmica do ambiente de negócios, será determinada 
pelos investimentos prévios da fi rma e pela sua trajetória histórica (path 
dependence), bem como por suas rotinas em termos de gerenciamento do 
conhecimento, aprendizagem e desenvolvimento de produtos e processos 
(P&D). Cumpre observar, entretanto, que as inovações devem ser valida-
das pelo mercado [Schumpeter (1982)]. 

3.2.3 Capacidades Evolucionárias

Como visto acima, capacidade dinâmica refere-se à habilidade de desen-
volver continuamente novos produtos e processos, em resposta às pressões 
competitivas. Entretanto, mudanças ambientais – provocadas pela con-
corrência, entre outros – tendem a colocar em prova o valor dos próprios 
recursos estáticos e dinâmicos acumulados pela fi rma.33 Por exemplo, a 
capacidade de desenvolver rapidamente novos brinquedos eletromecâni-
cos pode não ser de muita valia quando as crianças tomam contato com a 
diversão eletrônica. 34

Nesse cenário, o principal requisito competitivo desloca-se da capacidade 
de inovar para a habilidade de reconfi gurar e de “recriar” as próprias capa-

32  Burlamaqui e Proença (2003). 
33  Em 1942, Schumpeter havia escrito: “O impulso fundamental que põe e mantém em funcionamen-

to a máquina capitalista procede dos novos bens de consumo, dos novos métodos de produção ou 
transporte, dos novos mercados e das novas formas de organização industrial criadas pela empre-
sa capitalista.”

34  Christensen (1997) cunhou o termo “inovação disruptora” para descrever tal situação. Do ponto 
de vista da empresa, nas palavras de Burlamaqui e Proença: “os seus mercados deixam de sê-lo, 
seus segmentos se desfazem e perdem identidade; seus produtos tornam-se obsoletos, ‘cheios de 
excessos inúteis’ (overdeveloped); e suas capacitações duramente desenvolvidas passam a soar 
ridículas, irrelevantes”.
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citações (estáticas e dinâmicas), em resposta a mudanças no cenário de ne-
gócios e nos referenciais tecnológicos. Tal capacidade, relativa à constru-
ção de novas capacitações, é denominada de “capacitação evolucionária”.35 
Ela forma a base da “fl exibilidade estratégica” – a habilidade da fi rma para 
“aprender a aprender”, para reposicionar suas capacidades à medida que o 
ambiente se transforma, e sustentar sua superioridade competitiva ao longo 
do tempo36 [Burlamaqui e Proença (2003)].

As capacitações evolucionárias são aquelas que permitem à organização, 
diante de um cenário turbulento, ser capaz de executar de forma bem-suce-
dida e competitiva as suas atividades do dia-a-dia e de desenvolver novos 
produtos e serviços (em que custo, efi ciência e inovação incremental são 
as competências distintivas); e, por outro lado, ter a “fl exibilidade estraté-
gica” necessária para se reestruturar e se deslocar com sucesso para novos 
modelos de negócios (processo no qual inovações radicais, velocidade e 
fl exibilidade tendem a ser elementos críticos).37

Os próprios arranjos organizacionais necessários à competição em um ce-
nário estável devem ser diferentes daqueles adequados a um cenário de 
mudanças. Por exemplo, um cenário estável exige precisão, a melhoria 
incremental, um processo decisório centralizado e a ênfase em aspectos 
operacionais. Por outro lado, um cenário de mudanças exige a ênfase em 
originalidade, trabalho criativo em equipe e atividades de desenvolvimento 
de novos produtos e processos. Tais diferenças podem impor à organização 
o dilema de ter de optar por um dos arranjos, pois, por exemplo, até o tipo 
de funcionário adequado a cada um dos arranjos é diferente.

Do aqui exposto, conclui-se que a posição competitiva da fi rma tende a ser 
sempre ameaçada pela dinâmica dos mercados, seja pela difusão do seu 
modelo de negócios e, conseqüentemente, dos seus lucros pela população 
das empresas, seja através da introdução, por outras empresas, de novos 
modelos de negócios que poderão suplantar e substituir o seu. Em um cená-
rio de mudanças, portanto, a sua sobrevivência no ambiente econômico irá 
depender da sua habilidade de administrar as estruturas existentes, assim 
como a de criar novas estruturas; não apenas desenvolver competências 

35  O conceito de capacidades evolucionárias é de Fujimoto (1998), citado por Burlamaqui e Proença 
(2003).

36  Nesse momento, evidencia-se o que foi descrito por Christensen (1997) como o “dilema do ino-
vador”, o qual aparece quando, ao inovar, uma fi rma pode, justamente, estar soprando o vento da 
“destruição criadora” na direção dos pilares que sustentam a sua existência e o seu sucesso.

37  Ghemawat e Costa (1993) chamam essas posições de busca da efi ciência estática e busca da efi -
ciência dinâmica, respectivamente. 
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estáticas e dinâmicas, mas também ser capaz de reavaliar periodicamente a 
direção do empreendimento e de lidar com mudanças de rumo com agilida-
de e rapidez, ou seja, de desenvolver capacitações evolucionárias.

4. A Implementação da Estratégia

4.1 O Processo Estratégico 

Ao discutir a efi cácia dos processos formais de planejamento estratégico, 
Mintzberg38 aponta que as estratégias efetivas das empresas refl etem não 
apenas o seu componente intencional – o planejamento que é defi nido pe-
los seus gestores –, mas também, e de forma não menos relevante, fatores 
culturais, políticos e comportamentais vivenciados pelos seus membros no 
dia-a-dia das suas operações, assim como também refl etem as estratégias 
dos demais competidores no mercado. Mintzberg chama esse segundo con-
junto de “construção artesanal da estratégia”. Seu exemplo é o de um ven-
dedor que visita seu cliente:

O produto não é exatamente adequado e, então, juntos, criam algumas modifi cações. 
O vendedor retorna à sua empresa e introduz essas modifi cações; após duas ou três 
tentativas fi nalmente chegam a um acordo. Surge um novo produto, que dará origem 
a um novo mercado. A empresa mudou o curso da estratégia [Mintzberg (1998)].

Em Mintzberg, a estratégia efetivamente realizada pela empresa é composta 
tanto por um elemento deliberado como por um elemento emergente, não-
planejado. O primeiro elemento é estabelecido na origem do processo de 
proposição da estratégia, usualmente pela direção da empresa. Por sua vez, 
o componente emergente, o qual toma o lugar de parte do que se planejou 
e não se concretizou, é formado tanto dentro da própria organização, pelo 
acúmulo de decisões cotidianas na condução das suas operações, como 
também é infl uenciado pelo ambiente externo. Tal componente emergente 
se combina com os efeitos das intenções iniciais para formar o padrão que 
caracteriza a estratégia da empresa. Nesse quadro, a “estratégia” deixa de 
ser um “plano” ou um “posicionamento competitivo” almejado, tornando-
se, assim, “um padrão de ações” [Burlamaqui e Proença (2003)].

Segundo Mintzberg, da mesma forma que um plano não precisa produzir 
um padrão, um padrão não tem de resultar de um plano. Uma organização 
pode ter um padrão (ou estratégia realizada) sem se dar conta dele e, muito 

38 Mintzberg e Waters (1985); Mintzberg (1998).
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menos, torná-lo explícito.39 Em Mintzberg, o aprendizado ocorre juntamen-
te à medida que a empresa observa os resultados da sua ação no mercado, 
aprende a lidar melhor com o ambiente e redefi ne suas pretensões.

O reconhecimento da importância das observações de Mintzberg acerca 
dos limites à ação gerencial torna-se útil ao permitir o balizamento do pro-
cesso de implementação do planejamento empresarial. Levando em conta 
tais limites, passamos, no item seguinte, à formulação da estratégia em si.

4.2 Posicionamento Competitivo: A Cadeia de Valores

O conceito de cadeia de valores torna-se importante para a implementação 
da estratégia ao ressaltar os processos (atividades) internos de uma empre-
sa e as suas inter-relações. Segundo Porter, a empresa é uma reunião de 
atividades (primárias e de suporte) 40 interdependentes e ligadas por elos 
que transmitem o impacto do desempenho de uma sobre as outras e sobre 
toda a cadeia. Nas palavras de Porter (1985):

A vantagem competitiva tem origem nas inúmeras atividades distintas que uma or-
ganização executa. Pode ter origem no projeto, na produção, na comercialização, na 
transferência ao mercado e no suporte de sua produção. Cada uma dessas atividades 
pode contribuir para a sua posição relativa de custo, além de criar uma base para a 
diferenciação. A cadeia de valores desagrega uma empresa em suas atividades estra-
tegicamente relevantes para compreender o comportamento dos custos e as fontes 
existentes e potenciais de diferenciação.

Uma vez aceito que diferenças em atividades produzem disparidades nos 
custos e nas características dos produtos, a classifi cação das funções da 
empresa em grupos de atividades permite identifi car oportunidades para 
aumentar a distância entre custos e disposição dos clientes para pagar (di-
ferenciação) pelos seus produtos e serviços.41

Após serem agrupados e classifi cados os diversos conjuntos de atividades, 
as etapas seguintes da análise são: examinar os custos próprios e os dos 
concorrentes associados a cada atividade, visando identifi car diferenças 
e suas causas; comparar as atividades próprias com as dos concorrentes, 

39 Algumas vezes, nas palavras do Mintzberg (1991), “compensa administrar detalhes e deixar as 
estratégias surgirem por si próprias”.

40 Atividades primárias são as atividades-fi m da empresa (produção, comercialização, distribuição), 
enquanto as atividades de suporte incluem a gerência fi nanceira, a gestão de pessoal etc.

41 Com base nessa conceituação, segundo a qual as características de um produto determinam a dis-
posição do cliente para pagar por ele, passaremos a substituir o conceito de diferenciação utilizado 
por Porter pelo de “disposição para pagar”, conforme proposto por Ghemawat e Rivkin (2000).



266  UM ROTEIRO PARA ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA E DA ESTRATÉGIA COMPETITIVA

de modo a avaliar as origens e as causas das diferenças em disposição 
para pagar por parte dos clientes; e identifi car mudanças nas atividades 
que permitirão, conforme apontam Ghemawat e Rivkin (2000), aumentar a 
distância entre custos e disposição dos clientes para pagar. 

Na análise competitiva de custos, um conceito central é o de condutores 
(drivers) de custos. Condutores de custos são fatores que movem os custos, 
ou seja, são aqueles responsáveis por fazer subir ou cair o custo de uma 
atividade, e estão relacionados a aspectos tais como porte da empresa, sua 
parcela de mercado, utilização da sua capacidade, distribuição e localiza-
ção. Os condutores de custos podem ser utilizados como auxílio na tarefa 
de reduzir custos, assim como para estimar, com base nos próprios custos, 
as posições de custos dos concorrentes. Por exemplo, é possível ver a par-
ticipação de mercado de um concorrente, a sua distribuição geográfi ca, a 
amplitude da sua linha de produtos e os materiais que utiliza na sua fabri-
cação, podendo-se, a partir daí, avaliar diferenças de custos.42

Por outro lado, as atividades que uma empresa executa também infl uen-
ciam as características dos produtos ou serviços que esta torna disponível 
no mercado, de modo que diferenças em atividades também respondem 
por diferenças na disposição dos clientes para pagar pelos produtos e ser-
viços da empresa.43

Os principais desafi os colocados pela tarefa de medir quanto os clientes pa-
gariam por um determinado produto ou uma combinação de atributos são: 
a) identifi car quem é de fato o responsável pela decisão de compra, quais 
as suas necessidades, os seus desejos e as suas prioridades; e b) como lidar 
com as diferenças entre grupos de clientes em termos do que querem e do 
quanto aceitam pagar pelo que querem [Ghemawat e Rivkin (2000)]. 

A avaliação da aceitação de um novo produto em um determinado mercado 
pode ser auxiliada por pesquisas, hoje em voga, que trabalham com o con-
ceito de “códigos culturais”. A pesquisa de códigos culturais visa decifrar 
os valores que regem o comportamento dos indivíduos de um determinado 

42 No caso da análise de custos, é importante que a gerência tenha à sua disposição um sistema ágil 
e efi caz de apuração de custos que lhe permita extrair informações com rapidez. O bom uso de um 
sistema de apuração de custos pode, por exemplo, permitir a identifi cação de qual o peso de cada 
um dos seus grandes itens de custo (matérias-primas, marketing, pessoal etc.).

43 Excetuando-se os ramos de commodities, as diferenças em disposição para pagar respondem por 
uma parcela maior das disparidades de lucratividade observadas entre concorrentes do que as 
disparidades de custos [Ghemawat e Rivkin (2000)].
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grupo social, os quais podem dar pistas sobre preferências associadas ao 
seu ato de consumir.

Por sua vez, identifi car e classifi car os grupos de clientes que têm prefe-
rências comuns permite analisar a disposição para pagar de cada grupo 
[Ghemawat e Rivkin (2000)]. A elasticidade-preço da demanda permite 
medir o quanto diferentes grupos de clientes são mais ou menos reativos a 
variações nos preços dos bens e serviços diversos. Por exemplo: a) clien-
tes industriais dispõem de alternativas à energia elétrica que clientes resi-
denciais não possuem, tornando-os mais sensíveis a mudanças nos preços 
dessa modalidade de energia; b) idosos e estudantes reagem mais do que o 
restante do público em face de reduções nos preços de entradas de cinema. 
Nesses termos, pode ser benéfi co praticar preços diferentes e oferecer pro-
dutos ou serviços diferentes a segmentos diversos de clientes.

Cumpridas as duas etapas acima descritas, o passo seguinte é analisar mu-
danças em atividades que visem ampliar a distância entre custos e disposi-
ção para pagar. Nesse aspecto, é importante que as atividades da empresa 
sejam pensadas não somente para gerar melhorias operacionais internas, 
como também visando ao benefício de compradores em termos de reduzir 
os seus custos ou melhorar o seu desempenho. 

Em muitos casos, também, a empresa pode se benefi ciar em transferir para 
terceiros as atividades nas quais não possui vantagem competitiva signifi -
cativa e, por outro lado, concentrar seus esforços naquelas atividades em 
que apresenta desempenho superior. O risco dessa prática, entretanto, é o 
de transferir para terceiros as atividades que são estratégicas e perder, no 
longo prazo, a capacidade de produção e o lugar no mercado para os seus 
próprios contratados.

Por fi m, ao reformular atividades visando à obtenção de maior competitivi-
dade, deve-se estar ciente da provável reação dos concorrentes [Ghemawat 
e Rivkin (2000)].

4.3 O Balanced Scorecard

O balanced scorecard (BSC), ferramenta de gestão empresarial criada na 
década de 1990 por Robert Kaplan e David Norton (1996), representa um 
esforço de integração entre gestão e estratégia empresarial. O balanced 
scorecard baseia-se em um sistema de avaliação de desempenho que com-
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plementa as medições fi nanceiras com avaliações sobre o cliente, identifi ca 
os processos internos que devem ser aprimorados e analisa as possibili-
dades de investimentos em sistemas e em capacitação de recursos huma-
nos que poderão mudar as atividades da empresa. No sistema de Kaplan 
e Norton, as operações da empresa resultam de uma estrutura estratégica 
que deve ser continuamente reformulada. Após defi nidos os objetivos do 
planejamento estratégico (o que será feito de diferente e quais os meios 
utilizados para tal) e o raio de ação da empresa (o escopo, o público-alvo, o 
alcance de linhas de produtos etc.), o sucesso da sua execução irá depender 
do alinhamento e da interconexão entre os seus diversos elos (na ordem, 
mapa estratégico, objetivos, metas fi nanceiras, planejamento de operações, 
avaliação e revisão do planejamento) e também do engajamento dos fun-
cionários, o que somente será obtido se estes compreenderem a estratégia 
e onde o seu trabalho se insere nesta, isto é, a que objetivos as suas ativi-
dades servem. Portanto, no BSC, as ações e atividades da empresa devem 
subordinar-se e alinhar-se à sua estratégia.

4.4 Gerenciando o Desenvolvimento de Capacitações

Em termos de ação estratégica, uma abordagem complementar àquelas já 
descritas nesta Seção 4 pode ser desenvolvida com base na Teoria Baseada 
em Recursos. O argumento central da Teoria Baseada em Recursos é o de 
que capacitações superiores desenvolvidas ao longo da trajetória da fi rma 
lhe permitem obter e sustentar rendas extraordinárias.44 Além disso, diz a 
teoria, a construção dessas capacitações é algo passível de ser gerenciado 
por meio do investimento em pesquisa e desenvolvimento. 

Contudo, uma parte importante do processo de construção de capacidades 
decorre do aprendizado cotidiano dos trabalhadores envolvidos nas opera-
ções da empresa, o qual pode depender não somente dos recursos fi nancei-
ros aplicados na rubrica de pesquisa e desenvolvimento, mas, também, do 
engajamento da equipe de trabalho.

Nesse aspecto, um elemento central na performance da empresa diz res-
peito à cultura organizacional e às competências exigidas pelo seu posicio-
namento competitivo. Ao contrário de qualifi cações, as quais podem ser 
medidas (curso superior, por exemplo), competências são elementos de de-
fi nição subjetiva. Valores e competências centrais devem ser amplamente 
difundidos entre os membros da organização. A partir daí, elementos como 

44 Ver Seção 3.
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treinamento, recompensa pelo empenho individual e coletivo e confi ança 
podem estimular a cooperação e a transmissão de conhecimentos e experi-
ências, o que se refl ete no aprendizado organizacional.

Nesse ponto, vale lembrar que a análise apresentada até aqui enfatiza a 
efi cácia gerencial e o desenvolvimento cotidiano de capacidades como fa-
tores determinantes da posição competitiva. Entretanto, uma decisão de 
investimento de recursos de longo prazo tende, pelos custos de mudar de 
opinião a seu respeito, a ser crucial para a sobrevivência da organização no 
mercado. Esse tema é tratado no item seguinte.

4.5 Considerações acerca do Comprometimento de 
Recursos em Condições de Incerteza

Decisões de investimento não são menos relevantes e decisivas para o de-
sempenho da empresa no longo prazo do que o desenvolvimento cotidiano 
de capacidades. Uma decisão de investimento se apóia nos ativos de posse 
do agente que toma a decisão (o que inclui as capacitações da empresa), 
na sua capacidade de tomar crédito e nas suas expectativas a respeito do 
futuro. Os elementos para a sua correta avaliação, em termos de riscos e 
benefícios para a fi rma, não existem no momento em que essa decisão é 
tomada. Porém, em muitos casos, a decisão de investir torna-se inevitável, 
em razão da dinâmica da concorrência nos mercados. Como sugerem Bur-
lamaqui e Proença (2003):

Os fl uxos permanentes de novos produtos e métodos de produção e organização con-
correm com os velhos em condições de superioridade, o que pode signifi car a morte 
para os últimos; para evitar a destruição, todas as empresas são obrigadas – mais ou 
menos rapidamente – a seguir o exemplo, e investir.

A decisão de investir em um conjunto específi co e especializado de recur-
sos é uma decisão que destrói o contexto que a originou, tornando inviável, 
em termos de custos, a sua reversibilidade; é uma decisão que implica, por-
tanto, para a empresa, uma aposta em uma determinada trajetória de evolu-
ção no longo prazo e, conseqüentemente, no descarte dos demais percursos 
possíveis, direcionando as suas opções futuras.45 Mesmo que uma decisão 
de investir seja acompanhada de uma análise criteriosa, tanto das capacida-
des da organização como dos riscos e oportunidades presentes no ambiente 
de negócios, a incerteza é a regra. Em caso de acerto, a recompensa virá 

45 O conceito de “dependência em relação à trajetória” (path dependence), defi nido na Seção 3, 
representa essa situação.
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na forma de lucros futuros, enquanto, em caso de erro, a sobrevivência da 
fi rma coloca-se sob ameaça.

Uma segunda fonte de irreversibilidade é o não-comprometimento. Embo-
ra a incerteza possa induzir ao investimento em recursos menos especiali-
zados ou ao adiamento das ações, tais posturas podem gerar, por exemplo, 
uma redução de difícil recuperação da parcela de mercado da empresa, 
dada a difi culdade de recriar uma oportunidade perdida.

Diante da impossibilidade de prever o futuro, a elaboração de diferentes 
cenários e a atribuição de probabilidades associadas a cada um destes é 
uma maneira usual de incorporar a incerteza à análise de um investimen-
to importante. Entretanto, como observam Silva e Anjos (2003), cenários 
tendem a refl etir os desejos de quem os elabora. Mesmo que uma previsão 
esteja fundamentada em cenários construídos de forma criteriosa, esta ain-
da dependerá da subjetividade relativa àquele que a realiza, refl etindo o 
seu grau de confi ança no negócio.46 Pode-se argumentar que tais decisões 
refl etem mais efetivamente o ânimo e o estado de espírito do agente do que 
eventuais avaliações de risco/retorno.

O risco do investimento em condições de incerteza pode ser amenizado, 
entretanto, quando este apresenta uma alta relação “aprender-queimar”. 
Essa relação é defi nida como a velocidade do feedback a respeito dos re-
sultados do investimento, dividida pela velocidade com a qual os custos 
são incorridos. Programas-piloto, graduação dos investimentos e o estabe-
lecimento de marcos para cancelar um projeto malsucedido podem reduzir 
os riscos de investimentos relevantes [Ghemawat e Pisano (2000)].

Finalmente, um modo efi caz para se lidar com a incerteza é desenvolver 
capacidades superiores que aumentem as probabilidades de sucesso de 
um investimento importante. Conforme enfatizam Ghemawat & Pisano 
(2000), assim como investimentos podem condicionar e provocar o desen-
volvimento de capacidades, empresas mais capacitadas tendem a realizar 
investimentos com retornos mais altos e menor risco.

46 Tampouco a inclusão dos riscos numa taxa de desconto pode ser uma solução satisfatória para 
lidar com a questão da incerteza.
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5. Considerações Finais

Este artigo teve por fi nalidade buscar respostas às seguintes indagações: a) 
como avaliar os fatores determinantes da concorrência em um setor de ati-
vidades?; b) quais os fundamentos e as possibilidades de cooperação entre 
empresas?; c) diante das pressões competitivas, como explicar a diversida-
de de desempenho verifi cada entre empresas e setores e a sua sustentação 
ao longo do tempo?; e d) como se formam e se concretizam as estratégias 
corporativas? 

A história do pensamento relativo à concorrência e à estratégia, apresenta-
da na primeira seção, sugeriu que o desempenho de uma empresa é infl uen-
ciado tanto por fatores ambientais e estruturais como por características 
internas à empresa.

As seções seguintes trataram de abordar de forma mais detalhada os fatores 
acima elencados. A segunda seção explorou os elementos estruturais que 
infl uenciam o desempenho corporativo. Nesse aspecto, o modelo das cinco 
forças de Porter foi complementado por contribuições que admitem o esta-
belecimento de relações cooperativas com clientes, fornecedores, comple-
mentadores e concorrentes diretos. 

Na terceira seção, foram revistas as principais teorias a respeito das fontes 
da diversidade intra-setorial e, por conseguinte, das raízes da vantagem 
competitiva. Nesse sentido, a teoria das estratégias genéricas, a qual pre-
coniza a necessidade da empresa de optar entre custos ou diferenciação, foi 
suplantada pela noção de que custos e diferenciação (este último traduzido 
em termos de disposição para pagar por parte do cliente) são conjunta-
mente relevantes para o posicionamento e para a vantagem competitiva. A 
habilidade da empresa para coordenar um conjunto de atividades que seja 
único e superior aos apresentados pelos demais concorrentes é a principal 
fonte de obtenção e sustentação de vantagens competitivas, segundo a for-
mulação de Porter de 1996. Por sua vez, a posse de recursos associados à 
efi ciência na gestão cotidiana dos negócios, assim como à capacidade de 
mudar de rumo de forma efi caz em resposta a mudanças ambientais, é o 
principal requisito apontado pela Teoria Baseada em Recursos para a cria-
ção e a sustentação de vantagens competitivas no longo prazo.

A quarta seção explorou a implantação da estratégia em si. Inicialmente, 
foram discutidos os limites do planejamento empresarial em ditar os rumos 
do negócio. Em seguida, foi apresentado um método de análise da posição 
competitiva que propõe a segregação das atividades de uma empresa como 
forma de explorar as diferenças em termos de custos e de diferenciação en-
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tre concorrentes. O desenvolvimento de mecanismos de gerenciamento do 
aprendizado foi o terceiro tema discutido nesta seção. Por último, apontou-
se que, uma vez que a dinâmica do processo concorrencial exige não ape-
nas o desenvolvimento de capacidades, mas também a realização periódica 
de investimentos fi xos signifi cativos – e sabendo-se da irreversibilidade 
de decisões de investimento –, tornam-se cruciais a habilidade da empresa 
para reconhecer o momento mais apropriado de investir e a capacidade de 
decidir a respeito de qual direção seguir. 
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1. Introdução

A ligação entre fi nanciamento e crescimento não é simples – e poderia ser 
incluída entre os assuntos que mais dividem os economistas. Isso porque a 
discussão sobre a importância do fi nanciamento/crédito para o crescimento 
é rapidamente transformada em debate sobre a precedência da poupança 
sobre o investimento ou a tese oposta – tema que segrega economistas 
desde meados dos anos 1930.

De fato, a questão que sempre esteve presente desde que os primeiros auto-
res discutiram a relação entre fi nanciamento e crescimento é: quem segue 
quem? É o crescimento que cria seu próprio fi nanciamento ou é o fi nancia-
mento que precede o crescimento? Apesar de muitos trabalhos empíricos 
terem sido realizados na busca de responder a essa questão (aqui chamada 
de “problema da causalidade”), ela nunca foi satisfatoriamente resolvida. 

As difi culdades para discutir o papel do fi nanciamento do desenvolvimento 
começam por perceber que, no que se refere à teoria do desenvolvimento 
econômico, os trabalhos modernos – digamos, dos anos 1960 ao fi nal dos 
anos 1980 – simplesmente ignoraram a questão.1 Por exemplo, no famoso 
livro Pioneers of development [Meier e Seers (1984)], fi nanciamento não 
é mencionado. Igualmente, no survey sobre economia do desenvolvimento 
de Stern (1989), fi nanciamento tampouco é citado – nem mesmo na seção 
“tópicos omitidos”.2 

Entretanto, isso não signifi ca que a relação entre crédito/fi nanciamento e 
crescimento seja um assunto ignorado em economia. Walter Bagehot, em 
1873, defendia que o sistema fi nanceiro tinha desempenhado um papel crí-
tico na ignição da industrialização na Inglaterra, facilitando a mobilização 
de capital, e que a melhor mobilização de poupança poderia gerar maior 
efi ciência na alocação de recursos e impulsionar a inovação tecnológica:

… A Citizen of Long in Queen Elizabeth’s time … would have thought that it was 
no use inventing railways (if it could have understood what a railway meant), for 
you would have not been able to collect the capital with which to make them. At 
this moment, in colonies and all rude countries, there is no large sum of transferable 
money; there is not fund from which you can borrow, and out of which you can make 
immense works [Bagehot (1873, p. 3-4) citado em Levine (1996, p. 22)].

1 Neste trabalho, freqüentemente, o termo “fi nanciamento do desenvolvimento” deve ser compreen-
dido como sinônimo de “fi nanciamento do crescimento”. Embora o conceito de desenvolvimento 
seja bem mais amplo do que a mera variação do PIB per capita, diversos autores fazem uso indis-
criminado dos conceitos. 

2 Essa interessante observação foi feita por Levine (1996).
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A fi m de explorar a relação entre fi nanciamento e crescimento econômico, 
este artigo foi dividido em cinco seções, incluindo esta introdução e as con-
clusões. Cada uma apresenta, de forma sumária, idéias seminais de alguns 
autores, conforme eles aparecem na história, buscando pontos em comum 
e divergências. Buscou-se aqui respeitar, na medida do possível, os termos 
utilizados pelos próprios autores, ainda que isso implique diferentes níveis 
de abstração teórica ao longo do texto. Esse é, aliás, um problema comum 
quando se colocam para debater entre si escolas que têm abordagens bas-
tante distintas – certas vezes, antagônicas. Acreditamos, porém, que há cer-
ta riqueza nessa diversidade, na observação dos diferentes estilos e lingua-
gens. Ao fi nal do artigo, defendemos uma postura metodológica, com base 
nos autores vistos, para fundamentar o estudo de experiências comparadas 
de fi nanciamento do crescimento. Uma aplicação do arcabouço analítico 
aqui defendido é feita, de forma bastante sumária, para a experiência bra-
sileira no período 1950–1980. Trata-se, porém, de mera ilustração, sendo a 
análise desenvolvida em outros trabalhos.3

2. Schumpeter (1912) e Keynes (1937)

Em alusão aos aristocratas de Esparta que sancionavam ou puniam as de-
cisões dos reis, Schumpeter disse, em 1912, que os banqueiros seriam “the 
ephor of the exchange economy”. Nessa obra, os bancos são vistos como 
essenciais para a expansão e a transformação do capitalismo. 

The banker …is not so much primarily a middleman in the commodity “purcha-
sing power” as a producer of this commodity… He is essentially a phenomenon 
of development, though only when no central authority directs the social process. 
He makes possible the carrying out of new combinations, authorizes people, in the 
name of society as it were, to form them. He is the ephor of the exchange economy 
[Schumpeter (1934)]. 

Paradoxalmente, para discutir a dinâmica do crescimento, o autor começa 
seu texto como uma parábola que descreve uma economia estagnada, em 
que o fl uxo de produção é perfeitamente estático e imutável e a acumula-
ção de capital é nula. Nela, a economia se reproduz em um “fl uxo circu-
lar”, que nunca altera ou expande sua criação de riqueza. Nesse contexto 
idealizado, basta que os meios de pagamento sejam fornecidos uma única 
vez para que circulem a uma velocidade fi xa, satisfazendo às necessida-
des de troca da economia. Rotinas produtivas dominam o ambiente – e a 

3 Ver Castro (2006), no capítulo 2, para uma aplicação do arcabouço analítico ao caso coreano 
(1950-1980) e, no capítulo 4, uma comparação entre as experiências brasileiras e coreanas de 
fi nanciamento do crescimento.
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competição entre fi rmas já removeu todo e qualquer lucro extranormal, no 
sentido marshalliano.4 

O que interrompe o fl uxo rotineiro acima descrito é justamente o surgimen-
to de inovações. Somente por meio delas é que os lucros e o próprio cres-
cimento econômico aparecem. Olhando pelo ângulo oposto, mudanças no 
“fl uxo circular” não poderiam ter ocorrido se não fosse a criação de (novo) 
poder de compra. Essa criação corresponde exatamente ao que Schumpeter 
defendeu ser o principal papel dos bancos.

O surgimento de uma inovação torna possível ao empreendedor introduzir 
uma novidade (não necessariamente técnica) que lhe permite usufruir de 
uma quase-renda – “quase”, porque temporária. Após o empresário inova-
dor (after the pioneer), segue-se o “enxame” de imitadores (swarm of imi-
tators) [Heilbroner (1999, p. 296)]. A melhoria original é, então, difundida, 
ocorrendo um aumento dos investimentos e dos empréstimos bancários. 

Os bancos são importantes não apenas para o início do processo de cres-
cimento, na medida em que fi nanciam as inovações, mas também durante 
o período de difusão de novas técnicas entre empreendedores. Entretanto, 
com o passar do tempo, a competição força o desaparecimento do lucro 
extranormal, na medida em que as inovações se difundem e rotinas são im-
plementadas. Para que o processo de crescimento continue, outras inova-
ções precisam ser introduzidas, a fi m de criar (novas) fontes de lucro, que 
serão mais uma vez anuladas pela competição e pela difusão tecnológica. 

A pedra fundamental proposta por Schumpeter – idéia desenvolvida poste-
riormente por Keynes – é de que investimento requer adiantamento de re-
cursos fi nanceiros (através de crédito), cujos correspondentes recursos reais 
ainda não existem. Não há o argumento de poupança prévia. Não apenas o 
investimento precede o crescimento, como tem sua própria dinâmica: co-
meça com a procura de uma oportunidade de lucro extranormal, mas se es-
palha através da imitação. A busca por novas oportunidades de investimento 
(busca de quase-rendas) é a forma natural de evolução do capitalismo.

Keynes, assim como Schumpeter, acreditava que uma economia de troca é 
essencialmente distinta de uma economia monetária, na qual os bancos têm 
um papel crucial a desempenhar. Em uma economia monetária, defende 

4 Ou seja, todos os fatores de produção são remunerados pela sua produtividade marginal e os 
capitalistas recebem (apenas) suas remuneração pelo gerenciamento das atividades produtivas 
– conceito de “lucro zero”.
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Keynes, a criação de depósitos é a norma – os bancos não são meros depó-
sitos de recursos ociosos. Assim, satisfeita uma determinada “margem de 
segurança” mínima, estabelecida pelas expectativas dos bancos de saques 
dos clientes e pelas autoridades monetárias ou instituições encarregadas, 
são os bancos – e não os poupadores – que iniciam o processo de investi-
mento e, portanto, de crescimento.

Entretanto, não foi Schumpeter, mas sim Keynes, quem discutiu em pro-
fundidade o papel dos bancos e o problema da liquidez, não apenas na 
Teoria Geral, mas especialmente em artigos publicados, posteriormente, 
no Economic Journal. 

Neles, Keynes (1937) separou o problema do fi nanciamento do investimen-
to em dois passos: encontrar recursos líquidos (fi nance), sendo os bancos 
os provedores naturais, e achar uma fonte de funding. Os bancos podem 
antecipar momentaneamente liquidez – o que é considerado fundamental 
– mas alguém tem de concordar em fi car ilíquido por longos períodos de 
tempo, até que os investimentos possam se pagar. Investimento é a decisão 
crucial; os bancos são peças fundamentais, mas é preciso ainda arrumar 
fontes de recursos de longo prazo para viabilizá-lo.

De acordo com Keynes (1937), fi nance é um tipo especial de demanda por 
moeda, sujeito às suas próprias fl utuações, que pressiona a taxa de juros. 
Antes de dar início a um novo investimento, o empreendedor necessita 
de uma quantia de recursos líquidos para enfrentar as suas necessidades 
imediatas de caixa. Entretanto, nada pode garantir, em princípio, que essa 
necessidade irá corresponder a uma imediata abstenção de consumo em 
algum lugar. A rigor, nesse momento do tempo, nem o investimento nem a 
poupança existem – o investimento é, ainda, apenas uma intenção. Somen-
te após ele ter sido efetivamente realizado, é que a renda e, por conseguin-
te, a poupança aparecerão – através de um processo multiplicador. 

Nesse sentido, é fundamental para o sistema econômico ter uma técnica 
que torne possível aos empreendedores obter recursos durante o interregno 
em que o investimento está sendo realizado, mas ainda não existe efetiva 
capacidade adicionada nem tampouco poupança [Keynes (1937, p. 246)]. 
Tendo o poder de criar moeda e fazer empréstimos, os bancos e as institui-
ções de crédito determinam, em grande medida, a quantidade de fi nancia-
mento (fi nance) disponível para a economia.5 

5 Para o autor, o controle do fi nance pelas autoridades monetárias pode ser um método potente e 
perigoso para regular o investimento, mas é mais potente quando usado para controlar do que 



282  FINANCIAMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

Nessa concepção, os limites de crescimento econômico não são dados pela 
existência (ou não) de fundos emprestáveis (loanable funds). A poupança 
somente interfere no processo de crescimento econômico se a sua alocação 
for refl exo de maior preferência pela liquidez. O “problema da poupança” 
não é dado pelo seu volume (sempre igual ao investimento), mas, sim, 
pela sua alocação (resultante da preferência pela liquidez do público e dos 
bancos). Para que os empreendedores se sintam seguros e líquidos, alguém 
tem de concordar em se tornar menos líquido do que antes.6 A intenção de 
poupar mais pode até afetar a propensão natural de estar menos líquido, 
mas este é apenas um – e, para Keynes, o menos importante – entre os 
fatores que afetam a preferência pela liquidez de uma economia. Em geral, 
afi rma o autor, o fi nance é proporcionado pelos bancos.

Os empréstimos bancários, entretanto, são, em regra, créditos de curto 
prazo e, portanto, não satisfazem completamente às necessidades de fi -
nanciamento das empresas. Empreendimentos de maior fôlego geralmente 
necessitam, além de recursos que aliviem as restrições de liquidez, de re-
cursos de mais longo prazo para cobrir – fund – o investimento. Funding é, 
assim, o processo pelo qual as famílias transferem, por um longo período, 
recursos para fi rmas endividadas, através da aquisição de ativos de lon-
go prazo (tais como ações e títulos.). Tendo adquirido esses recursos, os 
empreendedores podem repagar aos bancos o crédito de curto prazo que 
tomaram emprestado, fechando o circuito do fi nanciamento. A importância 
do funding é ressaltada na seguinte passagem: 

… capital markets transform these liquid fi nancial instruments into long-term capi-
tal investments in illiquid production processes. Because the industrial revolution 
required large commitments of capital for long periods, the industrial revolution 
may not have occurred without this liquidity transformation: The industrial revolu-
tion therefore had to wait for the fi nancial revolution… [Bencivenga, Smith e Starr 
(1966, p. 243), citado em Levine (1996, p. 8)]. 

Uma questão relevante é que o tratamento usual não distingue a dupla na-
tureza de fl uxo e estoque da poupança. Em outras palavras, não diferencia 
a existência de um fl uxo de poupança – a parte não consumida da renda a 
cada período – da riqueza acumulada ao longo de diversos períodos (esto-
que), que pode ser encontrada sob diversas formas: aplicações em fundos 
de investimento, caderneta de poupança, estoques de ouro, dólar etc. É 

quando é usado para estimulá-lo [Keynes (1937, p. 248)]. Já a escassez de fi nance pode ser uma 
barreira para as decisões de investimento e, em conseqüência, para o crescimento da economia.

6 Deve ser observado que ter liquidez não implica disposição ao investimento, como em situações de 
“armadilha da liquidez”.
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o fl uxo de poupança que é sempre igual ao investimento, ex post.7 Já a 
igualdade entre o “desejo de poupar” e o “desejo de investir” (ex ante) não 
necessariamente existe. O investimento determina a poupança porque uma 
variação do investimento se traduz em aumento da renda e, através dele, 
cresce a poupança.

A natureza do fi nance e sua importância para o crescimento não signifi -
cam, porém, que este possa ser ilimitadamente estendido. Em primeiro 
lugar, pelo lado da oferta, há o limite do pleno emprego. Acima do pleno 
emprego – nos dizeres de Kregel (1986) –, a liberação do crédito é apenas 
infl acionária. Em segundo, há o problema da preferência pela liquidez dos 
bancos, que refl ete a sua avaliação de risco. Além dos limites impostos 
pela relação encaixe-depósito, há o risco para os bancos de, em liberando 
indiscriminadamente recursos, atrair “maus investidores”. Em terceiro, há 
ainda os limites impostos pelas autoridades monetárias.

Pelo exposto, torna-se claro que, se é possível identifi car premissas em co-
mum entre Keynes e Schumpeter – sobretudo no que se refere ao papel dos 
bancos em adiantar recursos que ainda não existem e, nesse sentido, não 
depender da existência de “fundos ociosos” (loanable funds) –, as ênfases 
são certamente distintas. 

Schumpeter reforça o papel da inovação para a dinâmica do crescimento. 
Haveria uma relação entre incentivos concedidos por bancos à inovação 
(tornando-a endógena) e crescimento econômico. Em última análise, os 
bancos alteram a taxa de inovação da economia e, portanto, do crescimen-
to. Em Keynes, o crescimento depende do investimento, que, por sua vez, 
requer a existência de bancos (fornecedores de liquidez, fi nance), mas tam-
bém de mercados de capitais (ou mecanismos substitutos), que promovam 
uma transformação de maturidade de ativos de curto prazo (em geral, lí-
quidos) em ativos de longo prazo, usualmente de menor liquidez . Esses 
recursos de prazo maior e menor liquidez correspondem ao conceito de 
“funding” proposto. 

7 Contabilmente, numa economia fechada (para simplifi car o raciocino), a renda é igual ao consumo 
mais o investimento, e a renda é igual ao consumo mais a poupança. Logo, por defi nição, poupança 
e investimento são sempre iguais no agregado (ex post). 
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Críticas

Em oposição aos escritos de Keynes e Schumpeter, diversos autores propu-
seram que o sistema fi nanceiro respondesse automaticamente às demandas 
de crescimento (e não as precedesse). Na abordagem de Arrow-Debreu de 
estados contingentes, em que as decisões são tomadas sem custos de in-
formação ou transação, não há simplesmente necessidade de um sistema 
fi nanceiro. Até mesmo Joan Robinson, que chamava de “bastardo” qual-
quer um que, na sua visão, tentasse submeter a teoria de Keynes a fórmulas 
neoclássicas, disse: “Where enterprise leads, fi nance follows”. [Robinson 
(1952, p. 86) citado em Levine (1996, p. 1)]. Mais recentemente, autores 
defensores da hipótese de expectativas racionais também sustentaram que 
o fi nanciamento pouco importa e que “economists badly over-stress” o pa-
pel do fi nanciamento no crescimento. [Lucas (1988, p. 6) citado em Levine 
(1996, p. 1)]. 

Na realidade, a emergência das teorias de crescimento nos anos 1940-1950, 
enfatizando (1) o papel da poupança para o crescimento (modelos tipo Har-
rod-Domar), em conjunto com (2) o Teorema de Modigliani-Miller (a se-
guir defi nido), parece ter deixado pouco espaço para a discussão do papel 
do crédito e dos mercados fi nanceiros para o crescimento econômico, pelo 
menos por um bom período de tempo. Naquela época, fi cou estabelecida 
“a hierarchy in the dynamics of a capitalist economy: savers, as suppliers 
of saving/capital, ultimately determine the pace of accumulation, leaving 
almost no role for fi nancial institutions” [Studart (1995, p. 5)]. Daí decorre 
a ampla convicção de que o aumento da poupança (interna ou externa) 
seria condição para promover o crescimento.

A idéia de que formas institucionais não são importantes para o fi nancia-
mento do crescimento é, provavelmente, um resultado da aplicação do Te-
orema de Modigliani-Miller (1958) à análise do desenvolvimento econô-
mico. O teorema nos diz que “in the absence of taxes, bankruptcy costs, 
and asymmetric information, and in an effi cient market, the value of a fi rm 
is unaffected by how that fi rm is fi nanced”. Ou seja, não faz diferença se 
o capital da fi rma é constituído pela emissão de ações ou por meio de em-
préstimos bancários. Mais especifi camente, o valor de uma fi rma não-ala-
vancada (unlevered fi rm, isto é, fi rma fi nanciada apenas por recursos dos 
proprietários sem recorrer a capital de terceiros) equivale ao de uma fi rma 
alavancada (levered, isto é, fi rma fi nanciada com recursos próprios e pela 
constituição de dívida com terceiros). 
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O teorema implica aceitar que, em condições de competição perfeita, pou-
co importa a estrutura do fi nanciamento. Foi essa proposição que veio a 
ser estendida ao contexto do desenvolvimento econômico. No caso, seria 
irrelevante se a estrutura do fi nanciamento de um país se desse via crédito 
bancário, mercado de capitais, endividamento no exterior ou autofi nan-
ciamento. Na realidade, porém, o que o Teorema de Modigliani-Miller re-
almente nos diz é que, se a estrutura de capital importa, é porque uma ou 
mais de suas premissas foram violadas.8 Indo direto ao ponto: na ausência 
de mercados efi cientes – effi ciency market hypothesis (EMH), a ser discu-
tida –, por exemplo, a estrutura de capital pode muito bem ser relevante, 
implicar custos/riscos diferenciados.

Seguindo na linha do tempo, chegamos aos anos 1960, quando foi lançado 
o livro de Gurley e Shaw, enfatizando exatamente a necessidade de desen-
volver os mercados fi nanceiros para acelerar o crescimento econômico. 
Basicamente, a idéia é que, através de técnicas de intermediação fi nan-
ceira, seria possível aumentar os níveis de poupança e de investimento e 
alocar de forma mais efi ciente, entre oportunidades alternativas, recursos 
escassos de capital. 

3. Gurley e Shaw (1960), Goldsmith (1969) e o 
Modelo Shaw-MacKinnon (1973)

A bem dizer, nem Schumpeter nem Keynes exploraram, de forma mais 
aprofundada, o papel de outros intermediários fi nanceiros, além dos tradi-
cionais bancos comerciais. Aqueles que primeiro o fi zeram de forma orga-
nizada, considerando implicações diretas para o crescimento econômico, 
foram justamente Gurley e Shaw (1960) em Money in a theory of fi nance. 
Nessa obra, os autores propõem um estudo teórico sobre como dívidas, 
ativos fi nanceiros, instituições e políticas fi nanceiras contribuem para o 
processo de formação de preço e do produto – e como estes últimos são 
afetados por variações nos primeiros. Sua intenção, como está explicita-
mente colocado na introdução de seu livro, é desenvolver uma teoria de 
fi nanciamento que abranja a teoria da moeda e uma teoria de instituições 
fi nanceiras que inclua a teoria bancária (p. 1). 

8 Exceto no que se refere à premissa da ausência de impostos, já que o teorema pode ser replicado 
com ou sem essa hipótese.
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O primeiro ponto relevante ressaltado pelos autores é que o crescimen-
to econômico necessariamente aumenta o endividamento das fi rmas. Em 
segundo lugar, o crescimento econômico requer o desenvolvimento do 
sistema fi nanceiro, embora se admita existência de feedbacks entre a inter-
mediação fi nanceira e o crescimento. Por fi m, reconhece-se que o próprio 
desenvolvimento fi nanceiro afeta o mix dos ativos fi nanceiros disponível 
para os agentes. 

A principal inovação do livro de Gurley e Shaw é, de fato, a descrição do 
papel da intermediação fi nanceira não-bancária. Todos os intermediá-
rios fi nanceiros criam ativos fi nanceiros: o sistema bancário cria meios de 
pagamento, outros intermediários criam agregados monetários de menor 
liquidez. Cada um cria a sua própria e única forma de dívida.9 Há, todavia, 
semelhanças entre a atividade dos dois grupos de instituições: “Both acts 
as intermediaries in the transfer of unspent incomes from surplus to defi cit 
units. Moreover … both are capable of creating loanable funds, of bring-
ing about an excess stock of money and of producing an excess of ex-ante 
investment over ex-ante saving” [ibidem, p. 202)].

A conclusão dos autores é que a intermediação fi nanceira, tomada em seu 
conjunto (incluindo bancos e outras instituições fi nanceiras), aumenta o 
potencial de crescimento da economia, na medida em que permite a re-
alização de investimentos que, de outra forma, não existiriam, tal como 
Keynes. Entretanto, diferentemente desse autor, a ênfase na importância 
do papel dos intermediários fi nanceiros vai, ao fi nal, na possibilidade de 
melhorar a alocação de poupança. 

Se Gurley e Shaw contribuíram para organizar o debate teórico sobre o 
papel do fi nanciamento no crescimento e para criar uma sólida estrutura 
teórica dentro do paradigma de equilíbrio geral, foi Goldsmith o res-
ponsável por explorar a relação empírica entre essas variáveis e agregar 
padrões para medir o funcionamento (ou melhor, a funcionalidade) de 
um sistema fi nanceiro. 

Goldsmith (1969) foi o pioneiro a buscar medir empiricamente como mu-
danças nas estruturas fi nanceiras ocorrem à medida que os países se desen-
volvem, analisando a relação entre um mix de intermediários fi nanceiros e 
resultados econômicos obtidos por 35 países durante o período 1860–1963. 

9 O sistema bancário cria o que se denomina primary assets (ativos monetários), enquanto o sis-
tema não-bancário cria indirect securities (ativos não-monetários e ações). Enquanto o primeiro 
é utilizado como meio de troca, ações de empresas, por exemplo, carregam apenas um direito de 
propriedade sobre uma determinada fi rma (p. 198-199).
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O autor defendeu a idéia de que, à medida que os países se tornam mais 
ricos ao longo do tempo (ou passam de países pobres para países ricos): 
a) a intermediação fi nanceira (mensurada como o total dos passivos dos 
intermediários fi nanceiros em relação ao PIB) cresce; b) os bancos aumen-
tam sua importância em relação à importância do Banco Central para a 
alocação de crédito; c) o sistema fi nanceiro não-bancário (tais como segu-
radoras, bancos de investimento, fundos de pensão privado e fi nanceiras) 
tem sua importância aumentada; e d) os mercados de ações se tornam mais 
robustos, quando medidos pela capitalização do mercado em relação ao 
PIB e mais líquidos (mensurado pelo número de transações em relação 
ao PIB, pela capitalização do mercado e pela diversidade das ações).

Seguindo a linha da investigação empírica de Goldsmith, foi lançado o 
famoso livro de McKinnon (1973) e, contemporaneamente, o trabalho de 
Shaw (1973), criando-se o chamado Shaw-McKinnon Model (SMM), mui-
tas vezes presente nas recomendações do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e do Banco Mundial aos países em desenvolvimento.10

Basicamente, o SMM enfatizava a necessidade de criar mecanismos insti-
tucionais internos para estimular a poupança, abrir o sistema fi nanceiro na-
cional para o capital estrangeiro e eliminar a “repressão fi nanceira” ou ou-
tras restrições que inibissem o bom funcionamento dos mercados ( mark et 
clearing principle) [Studart (1995)]. Embora os mercados fi nanceiros se 
colocassem no cerne da questão do crescimento, a razão considerada prin-
cipal para o subdesenvolvimento passa a ser a escassez de poupança, deri-
vada da “repressão fi nanceira” – sendo o objeto reprimido os ganhos dos 
poupadores. Proteger, através de reformas, os ganhos dos poupadores passa 
então a ser visto como condição para o desenvolvimento. Há uma relação 
determinística: a poupança gera o investimento (argumento da poupança 
prévia ou “teoria dos fundos emprestáveis”); e mercados fi nanceiros livres 
(des-reprimidos) garantem a efi ciência, no sentido de Pareto.

Os fundamentos teóricos do SMM são: a teoria dos fundos emprestáveis 
(equivalente ao conceito de poupança prévia),11 as teorias de crescimento 
exógeno dos anos 1940 e 1950 (modelos do tipo Harrod-Domar) e a hi-
pótese de mercados fi nanceiros efi cientes12 [Hermann (2002)]: “A capital 

10 Ver a discussão em Fry (1995).
11 Ver os argumentos de Keynes no debate de 1937. Na realidade, Ohlin (1937) e Robertson (1937) 

tentaram defender que uma “teoria de fundos emprestáveis” era mais ampla do que a mera consi-
deração de “poupança prévia”, mas Keynes provou a equivalência.

12 Pode ser argumentado que outro pilar para o SMM é o Modelo Mundell-Fleming [Hermann 
(2002)]. Entretanto, suas implicações se referem às recomendações dos autores sobre a adoção de 
taxa de câmbio fl utuante, não consideradas aqui. 
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market is said to be effi cient if it fully and correctly refl ects all relevant 
information in determining security prices.” Formalmente, um mercado é 
dito efi ciente em relação a um conjunto de informações se os preços não 
são afetados quando se revela essa informação a todos os participantes. Ou 
seja, é impossível arbitrar, fazer ganho econômico com base no conjunto 
de informações [Malkiel (1992, p. 120)].

O SMM estabelece uma relação direta entre poupança e crescimento eco-
nômico. A mais importante diferença (em relação à teoria convencional) é 
o tratamento conferido à propensão a poupar, que deixa de ser vista como 
algo estrutural para ser uma variável infl uenciável através de políticas 
[Hermann (2002)]. 

Segundo McKinnon (1973), prevalece nos países em desenvolvimento uma 
atitude favorável à intervenção estatal no mercado de crédito, objetivando 
alavancar a industrialização. Entretanto, a tentativa de colocar os juros ar-
tifi cialmente baixos como estímulo à produção local levaria à inefi ciência 
no uso dos fatores, bem como na escolha das tecnologias. 

No SMM, a repressão fi nanceira não apenas diminui a taxa de crescimento 
efetiva da economia, na medida em que reduz a propensão a poupar, mas 
também o que seria o equivalente à “taxa de crescimento natural” (modelos 
de crescimento do tipo Harrod-Domar), já que a menor disponibilidade de 
poupança inibe o progresso tecnológico. A poupança é vista como uma 
função da taxa de juros real, que depende do comportamento da infl ação. 
Por conseguinte, a liberalização fi nanceira e o controle da infl ação aumen-
tam os juros reais, em conseqüência, a poupança e, portanto, o crescimento 
efetivo. O crescimento potencial também se eleva, benefi ciado pela maior 
taxa de progresso tecnológico (supondo que o desenvolvimento fi nanceiro 
e a desregulamentação de mercado aumentem o acesso a técnicas mais 
sofi sticadas para as fi rmas). Nesse novo contexto, não apenas a poupança 
interna aumenta (o que permite maior quantidade de investimento), mas 
também a qualidade do investimento interno é melhorada. A liberalização 
também contribui para maior fl exibilização dos preços e, portanto, para 
o processo de convergência entre as duas taxas de crescimento, como no 
modelo neoclássico [Hermann (2002, p. 47-48)].

Resumindo, os resultados do SMM: a) a poupança é função das taxas de 
juros reais; b) a poupança fi nancia o crescimento – argumento da poupança 
prévia; c) os mercados fi nanceiros livres permitem a convergência (usando 
a hipótese de mercados efi cientes – EMH) de taxas de juros nominais para 
a taxa real em um nível efi ciente – ou seja, aquele necessário para colocar 
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poupança e crescimento no nível ótimo; e d) a repressão fi nanceira gera es-
cassez de crédito e, muitas vezes, o fenômeno do racionamento de crédito 
(negação do crédito independente dos juros cobrados): “which is seen as a 
fertile ground for ineffi ciency and an easy source of windfall profi ts to the 
banking system” [Fry (1989, p. 18), citado em Studart (1995, p. 23)].

Nesse contexto, a solução para o fi nanciamento do desenvolvimento é 
simples e passa por um realinhamento de preços relativos: “For instance, 
the lifting of deposit ceilings is pictured as a panacea that would lead to 
the establishment of a superior equilibrium position with higher levels of 
 savings, investment and growth” [Studart (1995, p. 21)]. 

Duas visões alternativas questionam a idéia de que a “desrepressão fi nan-
ceira” seja a solução (quase que imediata) para atingir o desenvolvimento. 
A primeira, poderíamos caracterizar como “abordagem histórico-institu-
cional”, seguindo os passos de Gerschenkron (1973) e Zysman (1983), que 
enfatizam o papel de determinadas instituições (histórico-específi cas), bem 
como bancos e mercados de capital, na promoção do crescimento. Nesse 
tipo de análise, mostra-se que, em experiências de industrialização tardia, 
o governo tem tido importante papel no fi nanciamento do desenvolvimento 
– e que o arcabouço institucional é um aspecto fundamental característico 
de cada experiência histórica. 

A segunda “visão alternativa” defende a existência de “falhas de mercado” 
que levam a resultados subótimos em termos de efi ciência econômica. Na 
realidade, esse é um problema inerente ao tema, uma vez que: “any theory of 
the role of the fi nancial system in economic growth (implicitly or explicitly) 
adds specifi c frictions to the Arrow-Debreu model” [Levine (1996, p. 5)]. 

4. Abordagem Histórico-Institucional e 
Abordagem das Falhas de Mercado

Institutions are durable systems of established and embedded social rules and con-
ventions that structure social interactions. Language, money, law, systems of  weights 
and measures, table manners, fi rms (and other organizations) are all institutions. In 
part, the durability of institutions stems from the fact that they can usefully create 
stable expectations of the behavior of others. Generally, institutions enable ordered 
thought, expectation and action, by imposing form and consistency on human acti-
vities. They depend upon thoughts and activities of individuals but are not reducible 
to them [Hodgson (2000, p. 5)].
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O ponto de partida da abordagem histórico-institucional é de que não existe 
tal coisa como uma estrutura fi nanceira ótima para fomentar o crescimento 
econômico, a ser implementada para todo e qualquer país ad infi nitum. 
Considera-se que a efi cácia de um determinado arcabouço institucional 
varia entre países e através do tempo. Enfatizando: não se pressupõe que 
estruturas fi nanceiras distintas do paradigma dos mercados de capitais se-
jam, a priori, menos efi cientes. Assume-se, até, que a relação teórica entre 
instituições e efi ciência econômica nem sempre é positiva numa perspecti-
va histórica, mas sim complexa – e de difícil mensuração. 

A idéia central nessa abordagem é que instituições, ao mesmo tempo, res-
tringem e habilitam o comportamento humano: “A constraint, however, 
can open up possibilities: it may enable choices and actions that otherwise 
would not exist” [Hodgson (2000, p. 5)]. Em geral, aceita-se que insti-
tuições e convenções sejam não apenas funcionais, mas necessárias para 
reduzir a incerteza e propiciar a tomada de decisão por parte dos investido-
res. Entretanto, admite-se que, assim como a destruição de uma instituição 
pode ser desestabilizadora, um determinado arcabouço pode persistir ao 
longo do tempo, apesar de sua funcionalidade já ter se esgotado. Sendo 
uma fonte de previsibilidade, as instituições ajudam nos processos de to-
mada de decisão, mas também podem atuar como forças antagônicas ao 
progresso e ao crescimento econômico. 

A conseqüência da aceitação dessa complexidade é que o conceito de 
efi ciência do mercado de capitais, no qual o principal papel do sistema 
fi nanceiro é alocar poupança entre projetos alternativos de investimen-
tos, deve ser substituído por uma nova ferramenta capaz de comparar 
diferentes estruturas fi nanceiras em seus papéis de promotores do cres-
cimento [Studart (1995, p. 63)]. No lugar da efi ciência (no sentido de 
Pareto), surge o conceito de funcionalidade (abaixo defi nido), que varia 
entre países e de acordo com os diferentes estágios de desenvolvimento 
de um mesmo país. 

Functionality is defi ned as follows: a fi nancial system is functional to the process of 
economic development when it expands the use of existing resources in the process 
of economic development with the minimum possible increase in fi nancial fragil-
ity and other imbalances that may halt the process of growth for purely fi nancial 
reasons. Functionality has two distinctive dimensions: one concerns the stability 
of the fi nancial system and another is related to the allocation of real resources. 
This fi rst is the macroeconomic dimension, the second, the microeconomic [Studart 
(1995, p. 64)].13

13 Uma outra forma de avaliar a funcionalidade é fi xar metas (exógenas) e verifi car o seu cumprimen-
to (ou não). Studart, idem.
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Além de substituir o conceito de efi ciência pelo de funcionalidade, o prin-
cipal papel atribuído ao sistema fi nanceiro não é (apenas) o de alocar pou-
pança em projetos de investimentos que competem entre si. Alternativa-
mente, sua função primordial é criar instrumentos que reduzam a incerteza 
global da economia de forma a viabilizar projetos que, de outra forma, 
simplesmente deixariam de ser implementados. 

Soma-se a isso o fato de que as instituições fi nanceiras precisam, muitas 
vezes, antecipar recursos que ainda não existem – conforme Schumpeter 
e Keynes enfatizaram. Finalmente, rejeita-se a hipótese de efi ciência dos 
mercados fi nanceiros e as conclusões que dela decorrem. Refuta-se igual-
mente o Teorema de Modigliani-Miller, afi rmando, ao contrário, que a es-
colha por uma estrutura fi nanceira específi ca tem, sim, implicações, espe-
cialmente para o relacionamento entre os bancos e as indústrias.

Nessa perspectiva, comparando o sistema da Alemanha com o do Reino 
Unido (durante a última metade do século XIX e a primeira década do 
século XX), Gerschenkron (1973) observou que, no primeiro caso, era co-
mum assistir a uma transformação de empresários do setor industrial em 
banqueiros. Dessa forma, teriam sido criados no país fortes laços históri-
cos entre o setor bancário e o industrial – o que teria contribuído para um 
crescimento econômico mais rápido na Alemanha do que no Reino Unido. 
Com base no estudo dessa experência histórica, Gerschenkron desenvol-
veu uma teoria das “vantagens do atraso”.

Para o autor, a possibilidade de crescer a taxas mais rápidas (catch up) 
existe porque já há, para os países retardatários, soluções tecnológicas 
disponíveis (que já foram testadas com sucesso). Mas, para transformar 
possíveis soluções em saídas efetivas, é necessário realizar investimentos 
cruciais – e o fi nanciamento aqui se torna essencial. 

Isso não signifi ca dizer que o autor considerasse o esquema de fi nancia-
mento do crescimento alemão superior ao inglês. O que Gerschenkron nos 
ensina é que, na ausência de acumulação de capital e de mercados de ca-
pital desenvolvidos, a existência de fortes relações entre o setor bancário 
e o setor industrial pode ser uma possível solução alternativa. Ou seja, 
o crédito concedido pelos bancos universais alemães foi um substituto 
institucional bastante efi caz, já que as relações de longo prazo entre ban-
cos e clientes reduziam os riscos e os custos de aquisição de informação. 
Os mercados locais, deixados ao sabor de suas livres forças, difi cilmente 
poderiam suprir (voluntariamente) os recursos de longo prazo e assumir o 
alto risco necessário para efetivar certos investimentos no estágio inicial de 
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desenvolvimento do país. Assim, em contraste com o ocorrido no modelo 
Shaw-MacKinnon, as conclusões de Gerschenkron dependem explicita-
mente do estágio de desenvolvimento do país.

Infl uenciado pelas idéias de Gerschenkron, Zysman (1983), reconhecendo 
a possibilidade da diversidade institucional, criou três “tipos ideais” de sis-
tema fi nanceiro. O primeiro se baseia em mercados de capital, com preços 
refl etindo alocações de livre mercado; o segundo se baseia em crédito, com 
preços administrados pelo governo; e, fi nalmente, instituições fi nanceiras 
privadas dominam o terceiro (sistema com base em crédito bancário pri-
vado). Em cada um deles, a infl uência das instituições fi nanceiras é exer-
cida por meio de mecanismos de exit and voice, no sentido empregado por 
 Hirshmann (1982).14

Embora distintos em seus arranjos, os sistemas de fi nanciamento classifi -
cados por Zysman têm em comum a necessidade de dispor de condições de 
captação de recursos a longo prazo. A formação dessas condições depende 
da capacidade de geração de poupança da economia (que depende, por sua 
vez, de condições estruturais, incluindo o grau de desenvolvimento econô-
mico e a distribuição funcional de renda, bem como de aspectos conjun-
turais)15 e da existência de condições propícias à conversão de poupança 
agregada em poupança fi nanceira, ou seja, ativos fi nanceiros de médio e 
longo prazo [Hermann (2002b, p. 15)].

Na realidade, apesar de admitir a existência de modelos alternativos de 
estrutura fi nanceira, a abordagem histórico-institucional parte do pressu-
posto de que existam desafi os comuns ao fi nanciamento de longo prazo 
em economias de industrialização tardia (late commers ou late developing 
countries – LDCs): a inexistência de um mercado de capitais desenvolvi-
do, a ausência de grande acumulação de capital e o viés curto-prazista do 
crédito bancário. 

Em relação ao último item, é preciso ter em conta que o “viés” decorre, em 
grande medida, da própria composição dos passivos bancários. Por causa 

14 “In capital marked-based systems with elaborate secondary markets, entrance to and exit from 
different fi nancial holdings are quite simple process. The accumulation of the entrance and exit 
choices affects the price of different fi nancial assets and thus the desirability of those assets and the 
allocation of funds between them … In a credit-based fi nancial system with administered prices, 
the voice of government will be heard along with that of the fi nancial institutions; in a credit-based, 
bank-dominated system, the fi nancial institutions will more often speak on their own” [Zysman 
(1983, p. 57)].

15 Por exemplo, a forte concentração de renda propiciaria o autofi nanciamento.
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da estrutura de suas obrigações – majoritariamente, captações de depósi-
tos à vista ou de curto prazo –, as instituições fi nanceiras e, em particular, 
os bancos comerciais se vêem limitados a emprestar em mesmos prazos, 
sob o risco de incorrerem em grandes descasamentos. Soma-se a isso uma 
certa aversão ao risco; chega-se a uma situação em que as fi rmas terão de 
recorrer (a fi m de implementar projetos de investimento de maior fôlego) 
ao autofi nanciamento ou ao endividamento externo. Em termos de estabili-
dade macroeconômica, é claro, os custos dessas alternativas são elevados. 
Soma-se a isso a observação de que: “… thin fi nancial markets, which are 
the rule in LDCs, tend to be highly speculative and manipulated by a few 
big ‘insiders’. This creates a comprehensive mistrust amongst most small 
savers and even more potential institutional investors” (ibidem).

Deve ser aqui observado que, especialmente em países em desenvolvimen-
to, algumas vezes as taxas de inadimplência são tão elevadas, que os juros 
necessários para cobrir os riscos tornam o mercado simplesmente inviável. 
Falta de empreendedorismo, pouco apetite para riscos, longo tempo de ma-
turação dos projetos ou outros tantos motivos fazem com que o governo te-
nha de atuar para viabilizar investimentos. O ponto mais importante é que 
não há garantias de que o mercado, por suas próprias forças, proporcionará 
o crescimento máximo. Na realidade, há razões para duvidar de que isso 
ocorra – como argumentam autores analisando experiências tardias de in-
dustrialização.16 Dessa forma, a intervenção governamental não é uma ex-
ceção, mas a regra em experiências de industrialização tardia – e algumas 
foram bastante bem-sucedidas no alcance de crescimento econômico. 17

Resumindo, na abordagem histórico-institucional, o arcabouço institucional 
importa, mas inexistem arranjos que possam ser considerados ótimos, des-
considerando o contexto histórico e o nível de desenvolvimento do país. Eles 

16 Esse problema das diferenças entre o ritmo de crescimento econômico e o desenvolvimento fi -
nanceiro é particularmente grave nos chamados late commers e não nos pioneiros da industria-
lização, tais como Inglaterra e Estados Unidos. A história mostra que, no caso inglês, o ritmo do 
crescimento e da acumulação permitiu que o volume e a maturidade dos empréstimos evoluíssem 
gradativamente, sem causar grandes rompimentos para o processo de desenvolvimento [Studart 
(1995, p. 71)].

17 No caso coreano, bem como no brasileiro, diga-se, as difi culdades de captação e oferta de fundos 
a longo prazo levaram não apenas à necessidade de criação de instituições e mecanismos gover-
namentais de fi nanciamento, mas também à utilização em larga medida do autofi nanciamento, 
bem como ao uso amplo de recursos externos, sendo no caso coreano essa última fonte ainda mais 
relevante do que no caso brasileiro. Ver Amsdem (1989, 2001), Chang e Evans (2000), Woo (1991) 
e Stiglitz (1993), apenas para citar alguns autores sobre a experiência coreana. Ver Sochaczewski 
(1993), Hermann (2002b), Studart (1995), Suzigan e Pereira (1972) e Tavares (1972), para o caso 
brasileiro.
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podem, no máximo, ser mais ou menos funcionais para fomentar o cresci-
mento, considerando características nacionais (e históricas) específi cas. 

Em geral, os trabalhos que utilizam a abordagem histórico-institucional 
têm o formato de estudos de caso de um ou poucos países e raramente 
utilizam modelos estatísticos (já que o tempo, variável crucial na análi-
se, é histórico e não refl ete apenas o tempo calendário). No lugar da eco-
nometria, encontram-se ressaltadas considerações sobre aspectos legais, 
políticos, estrutura fi nanceira e atores supostamente importantes para o 
esclarecimento das relações entre sistema fi nanceiro, governo e indústria. 
Geralmente, esses estudos fornecem uma descrição detalhada da evolu-
ção do sistema fi nanceiro durante um período de rápido desenvolvimento 
econômico. As principais críticas a essa abordagem referem-se ao fato de 
que a análise repousa em leituras ou interpretações próprias de uma única 
experiência histórica (ou de um grupo pequeno) – e que falha em controlar 
outros elementos determinantes do desenvolvimento econômico. 

Nos termos do debate acadêmico, a idéia básica por trás da defesa da inter-
venção governamental na presença de falhas de mercado, em contraposição 
à abordagem histórico-institucional, é que o Teorema Fundamental da Eco-
nomia do Bem-Estar (que afi rma que, se uma situação é de equilíbrio compe-
titivo, então ela é efi ciente de Pareto) não fornece orientação para julgar em 
que condições o mercado se torna inefi ciente. Se há mercados incompletos 
ou inexistentes (missing or incomplete markets), a estrutura fi nanceira torna-
se importante e o Primeiro Teorema do Bem-Estar falha, assim como falha 
o Teorema de Modigliani-Miller. A conclusão é de que, nessas situações, a 
intervenção do governo pode ser efetiva. Nos termos utilizados, a economia 
não é restrita de Pareto (constrained Pareto optimal).

Assim, a chamada “abordagem das falhas de mercado” pode ser aplica-
da em um grande número de situações nas quais o Primeiro Teorema do 
Bem-Estar não se aplica (mercados competitivos não garantem a efi ciência 
de Pareto). A rigor, a prova desse teorema emprega hipóteses específi cas: 
comportamento de tomador de preços (price taker), mercados completos 
com informações exógenas (ou seja, supõe-se que as informações não são 
afetadas por nenhuma ação que algum participante do mercado possa to-
mar), além de preferências localmente não saciadas. Tipicamente, em situ-
ações em que existe uma ou várias “falhas de mercado”, em que o teorema 
não se sustenta.

Fontes de falhas de mercado são: a) informações assimétricas; b) presença 
de externalidades; c) poder de mercado (presença de oligopólios ou mono-
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pólios); e d) existência de bens públicos, defi nidos como bens não-rivais 
(nonrivalrous), isto é, situações em que o consumo do bem por um indiví-
duo não impede seu consumo por outro, e não-excludentes (nonexcluda-
ble), quando é impossível ou muito custoso excluir alguém do usufruto do 
bem.18 Nessas situações, as forças de mercado sozinhas podem gerar um 
resultado que não é ótimo no sentido de Pareto; e a intervenção governa-
mental pode ser justifi cada se, através desta, os benefícios sociais da ação 
forem maiores do que os benefícios privados.

Não é garantido, entretanto, que a intervenção irá na “direção correta”. Si-
tuações “restritas de Pareto” (constrained Pareto optimal) são justamente 
aquelas em que, apesar de os mercados competitivos não proporcionarem 
um resultado ótimo, é impossível para o governo melhorar o bem-estar 
social. Além disso, mesmo em situações não restritas de Pareto (portanto, 
em que teoricamente é possível que os governos melhorem o bem-estar), 
não é certo que o resultado da intervenção seja positivo. Considera-se que, 
freqüentemente, o governo resolve a falha de forma imperfeita. Ele pode, 
por exemplo, estar sujeito a pressões de grupos de interesses especiais e 
pode redirecionar o capital de formas difi cilmente relacionáveis a qualquer 
correção de falha de mercado. Nesse sentido, existe um temor (em alguns 
autores, uma convicção) de que as “falhas de governo” sejam maiores do 
que as “falhas de mercado”.

De acordo com Stiglitz (1998), os mercados fi nanceiros, por problemas de 
informação, são especialmente suscetíveis a resultados subótimos como 
conseqüência da presença de falhas de mercado: “… fi nancial markets 
– whose essential role is to obtain and process information – are likely not 
only to differ from markets for conventional goods and services but to dif-
fer in ways that suggest that market failure will be particularly endemic in 
fi nancial markets” [Stiglitz (1996, p. 24)]. Primeiro, a informação é algo 
crucial nos mercados fi nanceiros, mas a informação não é simetricamen-
te distribuída entre ofertantes e tomadores de empréstimo, de forma que 
problemas de risco moral e seleção adversa podem surgir. Pior, os custos 
de transação em certos mercados podem ser tão altos, que limitem as tran-
sações ou levem ao colapso desses mercados.19 Finalmente: “contrary to 

18 Em alguns livros-texto, bens públicos são considerados um caso particular de externalidades. Ver 
Mas-Colel et al. (1995). 

19 Ver Akerlof (1970). A existência de informação assimétrica é sufi ciente para gerar falhas de mer-
cado, mas Stiglitz vai além em sua argumentação, dizendo que informação é também, “in a fun-
damental sense”, um bem público. Portanto, no contexto dos mercados fi nanceiros, o problema 
da informação pode gerar inefi ciência quando é amplamente difundida (porque se torna um bem 
público e existe o problema do free-rider) mas também quando não é pública (pois gera falha 
de mercado via informação assimétrica). Além disso, o autor argumenta que, freqüentemente, os 
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Modigliani-Miller theorem, when information is imperfect, fi nancial struc-
ture matters, as does the range of available fi nancial instruments”. 

Stiglitz (1993) considera que existem diversas manifestações de falha de 
mercado em mercados fi nanceiros que podem justifi car a intervenção do 
governo: a) necessidade de monitorar bens públicos; b) possibilidade de 
gerar externalidades através do monitoramento do sistema fi nanceiro, au-
mentando a confi ança no sistema; c) necessidade de evitar insolvências 
bancárias que possam ter conseqüências sistêmicas; d) ausência de certos 
segmentos no mercado de crédito (mercados incompletos ou inexistentes 
– missing markets), o que pode justifi car, até mesmo, a oferta direta de 
crédito pelo governo; e) presença de fontes de inefi ciência para a sociedade 
como um todo (projetos com os maiores retornos esperados para o empres-
tador podem não ser aqueles com os maiores retornos sociais esperados); 
 f) existência de competição imperfeita; e g) investidores desinformados. 

Diferentemente da “abordagem institucional”, “a abordagem das falhas 
de mercado” busca, digamos, ser validada por modelos formais que, por 
defi nição, independem de experiências históricas específi cas (ou país-es-
pecífi cas). No que tange à avaliação empírica, em vez de estudos de caso, 
utilizam-se análises cross-country, em econometria de painel. 

No que se refere à disseminação da informação, a abordagem das “falhas” 
reconhece a existência de assimetrias – já a abordagem institucional enfa-
tiza situações em que não há informação. Nesse sentido, a análise institu-
cional é mais relacionada à incerteza do que ao risco. Ela enfatiza situações 
nas quais não existe uma função de probabilidade defi nida (os eventos são 
únicos e as decisões cruciais) – portanto, probabilidades não podem ser 
calculadas adequadamente.20 

Todavia, o problema sobre a inexistência de informação (incerteza) no 
contexto de experiências de desenvolvimento tardio (catching up) precisa 
ser, aqui, mais bem qualifi cada. Isso porque existe consenso sobre uma 
vantagem informacional derivada do atraso, uma vez que há um paradig-

gastos com informação não são proporcionais ao montante emprestado (natureza de custo fi xo da 
informação), de forma que situações de monopólio-oligopólio podem surgir, o que per se é outra 
fonte de falha de mercado. 

20 O risco é uma situação na qual a probabilidade do evento é desconhecida, mas a função de dis-
tribuição de probabilidades é bem conhecida. Em oposição, uma situação de incerteza pode ser 
defi nida como aquela em que se desconhece a função de distribuição dos eventos – a soma das 
probabilidades dos eventos possíveis é maior do que um. Para a discussão de risco versus incerte-
za, ver Knight (1921). 
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ma tecnológico a ser copiado/adaptado. Se, por um lado, é verdade que a 
incerteza não pode ser devidamente calculada, existe, por assim dizer, uma 
estrada a ser seguida. 

Realmente, para países em desenvolvimento, não é necessário enfrentar os 
elevados riscos da pesquisa tecnológica e das atividades de inovação – o 
que, de fato, seria impossível, considerando a falta de recursos fi nanceiros 
e humanos dos países subdesenvolvidos. Todavia, ainda que as técnicas a 
serem copiadas sejam, algumas vezes, pouco apropriadas às dotações de 
recursos nacionais dos países que estão fazendo o catching up, elas contêm 
soluções (conhecimento técnico-científi co) que garantem vantagens e po-
dem ser, em alguma medida, adaptadas e importadas de países industriali-
zados. Assim, a questão mais importante se torna como mobilizar recursos 
fi nanceiros e recursos reais para viabilizar o catching up. Em outras pala-
vras, como enfrentar obstáculos, incluindo a existência de forças políticas 
contra a industrialização representadas por interesses, por exemplo, agrá-
rio-exportadores. E quanto a “enfrentar as incertezas”, pode ser dito que 
países em desenvolvimento não têm informação sobre o próprio passado 
(já que não há dados disponíveis), mas eles já sabem algo importante sobre 
o seu futuro – usando a velha metáfora de Marx. Sabem como são as estru-
turas técnicas superiores. 

De toda forma, há aspectos em comum entre a abordagem histórico-insti-
tucional e a das falhas de mercado: a) existe a convicção de que as livres 
forças do mercado (em especial, no contexto de mercados fi nanceiros) 
não garantem per se a efi ciência – negando as conclusões do SMM; e b) 
existe um papel para a intervenção do Estado nos mercados fi nanceiros 
(em outras palavras, a intervenção do governo poderia impulsionar o de-
senvolvimento). As diferenças de método entre ambas as abordagens são, 
entretanto, enormes. 

5. Conclusões e Posicionamento no Debate

Chega a hora de, enfi m, nos posicionarmos no debate. 

Para nós, a abordagem histórico-institucional é a mais apropriada para 
analisar experiências de desenvolvimento fi nanceiro comparado. Em par-
ticular, o conceito de substitutos gerschenkrionianos nos é particularmente 
caro, na medida em que permite perceber respostas distintas a problemas 
semelhantes. A tipologia de Zysman também nos parece útil para julgar, 
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comparativamente, experiências históricas. Por meio dela, o fi nanciamen-
to do desenvolvimento pode ser compreendido de forma melhor, tanto no 
sentido de dar uma racionalidade para as escolhas históricas feitas (a partir 
das características dos países), como para compreender suas implicações 
para o relacionamento entre fi rmas, bancos e Estado. 

Aplicando esse tipo de análise à experiência brasileira de desenvolvimento, 
por exemplo, é fácil reconhecer a inexistência de fontes privadas de fi nan-
ciamento disponíveis e o papel do Estado como provedor do fi nanciamento 
de longo prazo, quando a industrialização brasileira toma impulso. 

Historicamente, o Brasil foi uma economia primário-exportadora, cujas 
necessidades de fi nanciamento eram relativamente pequenas. Isso porque 
o fi nanciamento da produção não envolvia muito mais do que o pagamento 
dos salários e a terra consistia no principal ativo físico, que podia ser ex-
pandido pela simples incorporação de novos territórios, abundantes [Stu-
dart (1995)]. A partir da intensifi cação da industrialização nos anos 1950, 
porém, se tornou rapidamente evidente que o baixo desenvolvimento do 
sistema fi nanceiro nacional era um obstáculo à industrialização. Era inade-
quado, inclusive, para fi nanciar o consumo de bens duráveis e para as ne-
cessidades de capital de giro das indústrias que estavam sendo instaladas. 
Além disso, a emissão de ações era desencorajada pelo próprio tamanho 
diminuto dos mercados, pela ausência de bancos de investimento que es-
tivessem dispostos a subscrever as emissões, pela estrutura familiar das 
empresas e pelo próprio desvio de recursos na direção de bens duráveis 
e do mercado imobiliário dado pelo contexto de infl ação crônica vigente 
[Studart (idem)]. 

O panorama do sistema fi nanceiro brasileiro antes dos anos 1950 tinha as 
seguintes características: predominavam bancos comerciais que empresta-
vam somente a curto prazo; os mercados de títulos e de bolsa de valores 
possuíam dimensões irrisórias; o autofi nanciamento (com conseqüências 
infl acionárias) era largamente utilizado; e o contexto de infl ação crônica, 
sem mecanismos de indexação de contratos, transferia recursos para a es-
peculação imobiliária, drenando fundos das atividades produtivas [Socha-
czewski (1980)].

Ao longo dos anos 1940 e 1950, porém, ocorreu um duplo movimento: o 
Banco do Brasil (BB) passou a exercer, de forma gradual, maior controle 
sobre o setor bancário (sem deixar de atender aos bancos em difi culdades 
através da Carteira de Redescontos e da Caixa de Mobilização Bancária), 
ao mesmo tempo em que o sistema bancário se expandia. Conforme o país 
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avançava na industrialização, o caráter multifuncional do BB tornava-se 
cada vez mais proeminente. À medida que este se consolidava como o 
principal banco comercial do país, crescia sua atuação como agente fi nan-
ceiro do governo. Apesar dos controles exercidos por ele sobre os bancos 
comerciais, a inexistência de requerimentos mínimos de caixa permitia 
uma expansão signifi cativa (sem limite preestabelecido) do crédito, tor-
nando difícil a condução da política monetária. 

Com o intuito de fi nanciar projetos de infra-estrutura para solucionar os 
identifi cados “gargalos estruturais”, que inviabilizavam o crescimento 
econômico, e reconhecendo que a passagem de uma economia de base 
agrícola para economias de base industrial e urbana trazia novas e maiores 
necessidades de fi nanciamento (e sem um mercado de capitais desenvolvi-
do), foi criado, no Brasil, o BNDE, em 1952. 

Foi por meio da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEUA) e 
diante da promessa obtida de apoio americano, que se optou pela criação 
da instituição. O BNDES seria o gestor do Fundo de Aparelhamento Eco-
nômico e deveria administrar e garantir os créditos em moeda estrangeira 
comprometidos com o programa de mesmo nome – além de analisar e 
fi nanciar projetos integrantes daquele programa. Porém, no fi m de 1952, 
com a guinada na orientação do governo dos Estados Unidos em relação 
à América Latina e o abandono das promessas de fi nanciamento, o Banco 
teve de reformular o programa recebido da comissão, passando a trabalhar 
com um montante de recursos muito inferior [Monteiro Filha (1994)]. Com 
os recursos externos frustrados, o fi nanciamento, por exemplo, do ousado 
Plano de Metas que se seguiria se tornou muito mais complexo. 21

21  Em primeiro lugar, alguns impostos foram criados ligados a metas específi cas, como para fi nan-
ciar as metas de automóveis (aumento da tributação nominal e diferencial). Em segundo lugar, 
criou-se a instrução 113 da Sumoc (na realidade, em 1955), que permitia a importação de máqui-
nas e equipamentos sem contrapartida cambial, um instrumento que favorecia as empresas de ca-
pital estrangeiro [ver Orenstein em Abreu (1990)]. Em terceiro lugar, o BNDE contribuía de forma 
fundamental, fornecendo créditos em prazos longos e juros baixos (freqüentemente negativos) e 
dando aval para o investimento externo. Embora a participação das metas relativa à alimentação 
(e, portanto, à agricultura) tenha recebido menores recursos, o Banco do Brasil também contribuiu 
para o fi nanciamento do Plano de Metas, não apenas através de sua carteira de crédito geral e 
carteira de crédito agrícola e industrial, mas também através da oferta de swaps, de forma a re-
duzir os riscos para o setor privado. Embora o fi nanciamento do plano tenha sido feito, em grande 
medida, por tributos, poupança compulsória e emissão de moeda, a Conta de Ágios e Bonifi cações 
também foi bastante utilizada como instrumento parafi scal de arrecadação. O governo valeu-se da 
emissão monetária, sobretudo para a construção de Brasília, que não tinha recursos previstos pelo 
plano e para as compras de café [Lessa (1981)].
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Portanto, de forma diferente da Coréia, por exemplo, que, embora tivesse 
também o desafi o da passagem de economia agrícola para economia de 
base industrial, recebeu abundantes recursos dos Estados Unidos sob a for-
ma de ajuda externa no contexto de guerra fria, no período 1945–1960, o 
Brasil não pôde contar com a bonança dos recursos externos para o fi nan-
ciamento da indústria. Isso não quer dizer, todavia, que o país não tenha 
recebido fl uxos de capital em volumes consideráveis, mas esses se deram 
sob a forma de empréstimos e fi nanciamentos, incentivados também pela 
Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc). 

As reformas do sistema fi nanceiro brasileiro que se seguiram ao governo 
Juscelino Kubitschek (após um período de crescimento mais modesto, entre 
1962 e 1964) pretendiam criar uma estrutura de fi nanciamento à imagem e 
semelhança da estrutura anglo-saxã, com segmentação fi nanceira e comple-
mentaridade entre fi nanciamento bancário e fi nanciamento via mercado de 
capitais. Em linha com a análise do tipo Gurley-Shaw, a visão predominante 
no governo Castelo Branco (1964–1968) era de que a repressão fi nanceira 
vinha detendo o desenvolvimento do país e que era preciso incrementar a 
poupança agregada. Entretanto, a ênfase do discurso brasileiro não recaiu 
propriamente no diagnóstico dos defensores da “teoria da repressão fi nan-
ceira”, isto é, na necessidade de elevar os juros, mas, sim, na introdução do 
mecanismo de correção monetária e no aumento da poupança pública.

Não obstante – e por razões que fogem ao escopo deste artigo analisar 
– as reformas do Plano de Ação Econômica do Governo (Paeg), bem como 
as tentativas posteriores de desenvolver o mercado de capitais nos anos 
1970, não atingiram os objetivos pretendidos [Hermann (2002) e Giam-
biagi (1987)].

Nesse sentido (e, portanto, em função de razões histórico-institucionais 
específi cas), o BNDES acabou por atuar como um substituto gerschenkro-
niano para a promoção da industrialização tardia (no caso, uma experiên-
cia de late-late-development). Dada a inexistência de fontes privadas de 
fi nanciamento de longo prazo, o crédito público foi fundamental para o 
processo de desenvolvimento. 

A bem dizer, a experiência brasileira se caracterizou pela forte presença do 
Estado no âmbito do fi nanciamento de longo prazo, mas também pelo uso 
intensivo de fontes externas de fi nanciamento (muitas vezes, utilizando 
instrumentos públicos de garantias, tais como os avais do BNDES), pelo 
fraco desenvolvimento do mercado de capitais (apesar de algum fl oresci-
mento ao fi nal dos anos 1960 e início dos anos 1970), pela manutenção da 
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importância do mercado informal de crédito (independentemente das ten-
tativas de dissipá-lo, nos anos 1960) e pela presença do autofi nanciamento 
como fonte importante de recursos [Castro (2006, cap. IV)].

Tivemos aqui um tipo de fi nanciamento baseado em crédito bancário, em 
que a voz (voice) do governo se fez presente de forma determinante. Tra-
ta-se, portanto, do que Zysman (1982) qualifi cou como seu segundo tipo 
ideal, aqui mencionado: credit-based fi nancial system with administered 
prices. Nele, o governo fi xa o preço do crédito em diferentes mercados, 
sinalizando as prioridades macroeconômicas e de política industrial e in-
terferindo na alocação de bens e serviços.

Foge aos objetivos deste artigo analisar a experiência brasileira em deta-
lhes, sendo aqui utilizada meramente a título ilustrativo.22 Se a experiência 
de fi nanciamento do desenvolvimento brasileiro pode ser compreendida de 
forma melhor numa abordagem que enfatiza aspectos histórico-institucio-
nais, a adição de outros elementos teóricos nos parece contribuir.

Em um nível mais abstrato, defendemos que a abordagem histórico-insti-
tucional deve ser complementada por ferramentas e conceitos que ajudem 
a entender semelhanças e contrastes encontrados no curso do desenvolvi-
mento econômico entre diferentes países. Especialmente quando estamos 
lidando com experiências marcadas pela rápida transformação estrutural, 
os caminhos são descontínuos – e há soluções distintas para problemas 
semelhantes. Ao buscar semelhanças, estamos, em alguma medida, focan-
do elementos explicativos fora da história. Ao mesmo tempo, ao buscar 
diferenças, respeitamos os contextos específi cos nos quais as decisões (que 
alteram o curso da história) são tomadas. 

A solução mais freqüente para países que experimentam crescimento ace-
lerado é que o esquema de fi nanciamento se baseie no crédito bancário, 
através do qual os bancos adiantam um capital que ainda não existe e esti-
mulam o progresso técnico. Mas, se o setor bancário privado não se mostra 
disposto a fornecer o fi nanciamento nos prazos e condições adequados, 
cabe ao Estado intervir, criando instituições que o forneçam ou reduzindo 
os riscos privados através da provisão de seguros e janelas de redesconto, 
em condições favorecidas. Sem um mercado de capitais bem desenvolvido 
(ou um esquema de crédito privado), a questão do fi nanciamento do cres-
cimento rápido se torna um desafi o que se impõe: 

22 Ver Castro (2006) para uma análise comparada dos processos de fi nanciamento do crescimento no 
Brasil e na Coréia, no período 1950-1980.
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In many Last Development Countries the process of growth and structural change is 
faster than one can expect the fi nancial structure to develop, especially as regards the 
capacity to fund ongoing investments. This means that, unless other arrangement ex-
ists to overcome the gap between fi nancial and economic development, growth will 
be constantly constrained by the lack of sources for fi nancing or surges of fi nancial 
instability [Studart (1995, p. 76)].

Em nosso parecer, a abordagem histórico-institucional é compatível com 
os princípios keynesianos e schumpeterianos apresentados ao longo des-
se artigo. Dessa forma, defendemos que, para analisar o desenvolvimento 
de sistemas fi nanceiros, a análise histórico-institucional seja colocada em 
uma moldura teórica keynesiana-schumpeteriana. Particularmente, a teoria 
keynesiana nos parece interessante porque incorpora as duas dimensões 
do processo do investimento: busca de fontes de liquidez e de fontes de 
recursos de longo prazo – mais do que isso, dispensa a existência de fundos 
ociosos como pré-requisito para que o investimento ocorra. Em contra-
posição, a ênfase na existência de fundos ociosos (poupança prévia) nos 
parece ignorar a importante distinção entre fl uxo e estoque e também o pa-
pel fundamental dos bancos no processo de crescimento econômico. Mais 
grave, omite que os crescimentos da renda e da poupança só irão ocorrer se 
houver a decisão pelo investimento. 

Por fi m, vale a observação de que tanto a perspectiva histórico-institucional 
como os trabalhos de Keynes compartilham a ênfase na criação de institui-
ções e convenções como elementos fundamentais para mitigar a incerteza 
e, assim, propiciar a tomada de decisões cruciais, aquelas consideradas 
fundamentais para o crescimento econômico.

Voltando ao caso ilustrativo do Brasil, concordamos com Castro (1994), 
que afi rma que há duas instituições fundamentais criadas pelo governo bra-
sileiro: o que chama de “convenção do crescimento” e a “convenção da 
estabilidade”.23 A primeira implica não apenas acreditar que este é “o país 
do futuro” ou que estamos “destinados a crescer”, mas também recusar de 
forma veemente qualquer orientação (por exemplo, do FMI) da necessi-
dade de desacelerar o crescimento ou mesmo retirar do poder quem quer 
que argumente nessa direção como forma de controle da infl ação ou do 
desequilíbrio do balanço de pagamentos. Já a “convenção da estabilidade” 
é feita através da criação da correção monetária, em que se buscava estabi-
lizar a taxa de infl ação e não os preços [Castro (idem)]. 

23 A “Convenção da Estabilidade” de Castro encontra-se desenvolvida em Erber (2004).
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Novamente, apenas para exemplifi car, compartilhamos a idéia de que, na 
ausência da abundância de recursos externos disponíveis, o funding no caso 
brasileiro teve de se basear, em grande medida, nos recursos do BNDE, 
embora fontes de recursos de curto prazo (fi nance) fossem relativamente 
abundantes.24 Aqui, o papel jogado pelas instituições e convenções para 
alavancar o crescimento foi fundamental. Por exemplo, a convenção da 
estabilidade, através da criação do princípio da correção monetária, foi, 
durante anos, funcional para o crescimento. No longo prazo, porém, os am-
plos mecanismos de correção monetária se provaram um “ovo de serpen-
te”. A infl ação brasileira se tornou extremamente difícil de ser combatida 
e persistiu em patamares elevadíssimos por quase 15 anos. Esse exemplo 
permite constatar o princípio de que uma instituição/convenção pode ser 
funcional para o crescimento durante um determinado período, com gra-
ves conseqüências em termos de crescimento econômico posteriormente 
[Castro (2006)]. 

Por fi m, resta nos posicionarmos quanto à abordagem de falhas de merca-
do. Embora concordemos que as ditas “falhas” sejam freqüentes no mer-
cado de crédito, a visão da aqui caracterizada como “abordagem das falhas 
de mercado” não incorpora a noção de que em economias em desenvolvi-
mento a problemática do fi nanciamento é muito mais dramática. 

Nos estágios iniciais de desenvolvimento, a inexistência do mercado de 
longo prazo não é meramente uma falha de mercado, um simples segmen-
to inexistente, mas, sim, um problema estrutural que, se não solucionado, 
inviabiliza o crescimento. Particularmente, quando o crescimento da estru-
tura produtiva se dá a taxas aceleradas e o desenvolvimento do mercado 
fi nanceiro modifi ca-se lentamente, urge encontrar uma solução, sob o risco 
de abortar o crescimento e/ou provocar um surto infl acionário. Não se trata 
de um problema de elevado risco, mas sim de incerteza forte. 

Não negamos, contudo, a existência de falhas de mercado, procedentes, 
por exemplo, de assimetria de informação. Mas, diante de mudanças estru-
turais na economia, os conceitos de mercados inexistentes e de incerteza 
forte (portanto, de inexistência de informação em vez de assimetria) nos 
parecem mais adequados. 

As análises institucionais são, porém, freqüentemente criticadas pela au-
sência de evidência estatística. Para resolver esse problema, defendemos 
a importância de buscar complementar a análise histórico-descritiva com 

24 Para uma elaboração dessa interpretação, ver Studart (1995) e Castro (2006).



304  FINANCIAMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

análises quantitativas comparativas. É preciso, porém, reconhecer, quando 
se fazem comparações históricas entre experiências comparadas de desen-
volvimento, que as limitações dos dados são muitas – e que o passado nem 
sempre é o melhor guia para prever o futuro.

Em relação à pergunta sobre a precedência do fi nanciamento ao crescimen-
to, nossa posição requer um esclarecimento. Trabalhos empíricos recentes 
mostram que a pergunta “quem segue quem?” (fi nanciamento – crescimen-
to) não tem resposta defi nida, o que se manifesta em testes de causalidade 
inconclusivos.25 

A força intuitiva desse fato é grande. Se concordarmos que o crescimento 
econômico gera recursos e, portanto, impulsiona o desenvolvimento da 
intermediação fi nanceira; e que o aumento do crédito permite, por sua vez, 
que se acelere o crescimento, pelos motivos discutidos ao longo do tex-
to, devemos concluir que, em vez do problema da causalidade, teremos 
desenvolvimento econômico e fi nanceiro determinados conjuntamente 
( feedbacks). Nesse sentido, a pergunta da causalidade nos parece uma falsa 
questão, quando se está concretamente discutindo experiências históricas de 
desenvolvimento. Há uma relação bidirecional, em que o desenvolvimento 
do mercado de crédito permite acelerar o crescimento; e o crescimento 
impulsiona maior desenvolvimento do mercado fi nanceiro. A aceitação 
dessa relação de retroalimentação não implica, porém, a impossibilidade 
de escolha de uma determinada postura teórica e metodológica. 

Referências Bibliográfi cas

AKERLOF, G. “The Market for Lemmons”. Quarterly Journal of Econo-
mics, LXXXIV, p. 488-500, 1970.

AMSDEN, Alice H. Asia’s next giant – South Korea and late industrializa-
tion. Nova York: Oxford University Press, 1989.

______. The rise of “The Rest” – Challenges to the West from late-indus-
trializing economies. Nova York: Oxford University Press, 2001.

BESSERMAN, Sérgio Vianna. “Duas Tentativas de Estabilização: 1951-
1954”. In: ABREU, Marcelo de Paiva (org.). A ordem do progresso. Rio 
de Janeiro: Campus, 1990.

25 Demiatres e Hussein (1996) realizam um teste convencional de causalidade de Granger, envolven-
do um VAR bivariado de ordem K. Luintel e Khan (1999), por sua vez, fazem uma análise econo-
métrica em um contexto multivariado, usando dados de dez países.



REVISTA DO BNDES, RIO DE JANEIRO, V. 14, N. 29, P. 277-308, JUN. 2008 305

______. “Política Econômica Externa e Industrialização: 1946-1951”. In: 
ABREU, Marcelo de Paiva (org.). A ordem do progresso. Rio de Janeiro: 
Campus, 1990. 

CASTRO, A. B. “Renegade Development: Rise and Demise of State-
Led Development in Brazil”. In: SMITH, William; ACUÑA, Carlso H.; 
GAMARRA, Eduardo A. (org.). Democracy, markets and structural re-
form in Latin America. 1.ed. Miami: Transaction Publishers, 1993, v. 
1, p. 183-214.

CASTRO, Lavinia B. Financiamento do desenvolvimento: teoria, experi-
ência coreana (1950-80) e refl exões comparativas ao caso brasileiro. 
CPDA/UFRRJ, 2006 (Tese de Doutorado).

CHANG, Ha-Joon; EVANS, Peter. The role of institutions in economic change. 
Texto apresentado na conferência “The Other Canon and Economic De-
velopment”, Oslo, Noruega, 14-15 de agosto de 2000, p. 1-22.

DAVIDSON, Paul. “Finance, Funding, Saving and Investment”. Journal of 
Post Keynesian Economics, Fall 1986. 

DEMETRIADES, Panicos; HUSSEIN, Khaled: “Does Financial Development 
Cause Economic Growth? Time-Series Evidence from 16 Countries”. 
Journal of Development Economics, v. 51, p. 387-411, 1996.

ERBER, Fábio S. “Innovation and the Development Convention in Brazil”. 
Revista Brasileira de Inovação, v. 3, n. 1, jan.-jun. 2004.

GERSCHENKRON, A. El atraso economico en su perspectiva historica. Barce-
lona: Ediciones Ariel, Cap. I e Postscriptum, 1973.

GIAMBIAGI, Fábio. A economia brasileira nos anos do milagre: 1968/1973. 
Rio de Janeiro: UFRJ, 1987, mimeo.

GIAMBIAGI, Fábio; VILLELA, A., CASTRO, L. B.; HERMANN, J. (orgs.). Econo-
mia brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

GOLDSMITH, Raymond W. Financial structure and development. New Ha-
ven, CT: Yale University Press, 1969.

GURLEY, J. G; SHAW, E. S. “Financial Aspects of Economic Development”, 
American Economic Review, v. 45, p. 515-538, 1955.

______. Money in a theory of fi nance. Washington: Brookings Institution, 
1960.

HEILBRONER, R.: The worldly philosophers: the lives, times and ideas of the 
great economic thinkers. 6ed. Nova York: Touchstone Book, 1999.



306  FINANCIAMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

HERMANN, Jennifer. Liberalização e crises fi nanceiras: o debate teórico e 
a experiência brasileira nos anos 1990. Rio de Janeiro: IE-UFRJ, 2002 
(Tese de Doutorado).

______. “Financial System Structure and Financing Models: the Brazilian 
Experience and its Perspective (1964/1997)”. Journal of Latin Ameri-
can Studies, v. 34, part. 1, p. 71-114, fev. 2002b.

HIRSCHMAN, A. “Ascensão e Declínio da Economia do Desenvolvimento”. 
Dados – Revista de Ciências Sociais, v. 25, n. 1, 1982 .

HODGSON, Geoffrey. Economics and institutions: a manifesto for a modern 
institutional economics. Cambridge and Philadelphia: Polity Press and 
University of Pennsylvania Press, 1988. 

KEYNES, J. M. “Alternative Theories of the Rate of Interest”, Economic 
Journal, jun. 1937.

______. The general theory of employment, interest and money. Nova 
York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1964.

KNIGHT, F. Risk, uncertainty and profi t. Boston, MA: Hart, Schaffner & 
Marx; Houghton Miffl in Company, 1921. 

LEVINE, Ross. “Financial Development and Economic Growth: views 
and agenda”. Policy Research Working Paper Series, 1678, 1996, The 
World Bank.

LESSA, C. Quinze anos de política econômica. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

LUNTIEL, Kul B.; KHAN, Mosahid: “A Quantitative Reassessment of the Fi-
nance-Growth Nexus: Evidence Form Multivariate VAR”. Journal of 
Development Economics, v. 60, p. 381-405, 1999.

MALKIEL, B. G. Effi cient Market Hypothesis in New Palgrave Dictionary 
of Money and Finance. Macmillan, 1992.

MAS-COLELL, A.; Whinston, M.; Green, J. Microeconomic Theory. Nova 
York: Oxford University Press, 1995.

MCKINNON, R. I. Money and capital in economic development. Washing-
ton, D.C: Brookings Institutions, 1973.

MEIER, Gerald M.; SEERS, Dudley. Pionners in Development. World Bank 
& The Oxford University Press, 1984.

MINSKY, H. P. Can it happen again? Essays on stability and fi nance. Nova 
York: M. E. Sharpe, 1982.



REVISTA DO BNDES, RIO DE JANEIRO, V. 14, N. 29, P. 277-308, JUN. 2008 307

MONTEIRO FILHA, Dulce Corrêa. “A aplicação de fundos compulsórios pelo 
BNDES na formação da estrutura setorial da indústria brasileira: 1952 
a 1989”. Rio de Janeiro: UFRJ/Instituto de Economia Industrial, 1994 
(Tese de Doutorado).

ORENSTEIN, Luiz; SOCHACZEWSKI, Antonio Cláudio. “Democracia com De-
senvolvimento: 1956-1961”. In: ABREU, Marcelo de Paiva (org.). A or-
dem do progresso. Rio de Janeiro: Campus, 1990. 

ROSTOW, W. Etapas do desenvolvimento econômico. Cap. II. Rio de Janei-
ro: Zahar Editores, 1974.

SCHUMPETER, J. A. The theory of economic development: an inquiry into 
profi ts, capital, credit, interest and the business cycle. Cambridge: Har-
vard University Press, 1934. 

SHAW, E. S. Financial deepening in economic development. Nova York: 
Oxford University Press, 1973.

SOCHACZEWSKI, Antonio Claudio. Desenvolvimento econômico e fi nancei-
ro do Brasil 1952-1968. São Paulo: Trajetória Cultural, 1993 (Tese de 
Doutorado). 

STERN, Nicholas. “The Economics of Development: A Survey”. Economic 
Journal, v. 99, n. 397, set. 1989, p. 597-685.

STIGLITZ, J. The role of the State in fi nancial markets”. Proceedings of the 
“World Bank Conference on Development Economics”. Washington, 
DC: World Bank, 1993.

______. The role of fi nancial system in development: The World Bank 
Group”. Apresentação no “IV Annual Bank Conference on Develop-
ment in Latin America and the Caribean (CAC- ABCDE)”. The World 
Bank, 1998. Disponível em: <www.worldbank.org>.

STIGLITZ, J.; WEISS, A. “Credit Rationing in Markets with Imperfect Infor-
mation”. American Economic Review, 71, jun. 1981, p. 353-376.

STUDART, Rogério. “O Papel do Sistema Financeiro no Financiamento e 
Funding da Formação de Capital na Teoria Keynesiana e uma Ilustra-
ção através do Caso Brasileiro no Período 1967-1976”. Rio de Janeiro, 
mimeo. 

______. Investment fi nance in economic development. Londres: Routled-
ge, 1995.



308  FINANCIAMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

SUZIGAN, Wilson; PEREIRA, José Eduardo de Carvalho; ALMEIDA, Ruy Affon-
so Guimarães de. Financiamento de projetos industriais no Brasil. Rio de 
Janeiro: Ipea/Inpes, 1972 (Relatório de Pesquisa, 9).

TAVARES, Maria da Conceição: Da substituição de importações ao capita-
lismo fi nanceiro. Cap. II. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.

TOBIN, James. Financial Intermediaries in New Palgrave Dictionary of Mo-
ney and Finance. Macmillan, 1992.

WOO, Meredith Jung-En. Race to the Swift State and fi nance in Korean 
industrialization. Studies of the East Asian Institute. Nova York: Co-
lumbia University Press, 1991.

ZYSMAN, John. Governments, markets, and growth fi nancial systems and 
the politics of industrial change. Cap. 2. Ithaca (N.Y.): Cornell Univer-
sity Press, 1983, p. 353.



REVISTA DO BNDES, RIO DE JANEIRO, V. 14, N. 29, P. 309-326, JUN. 2008

JORGE ANTONIO PASIN*

RESUMO Este artigo examina as 
modifi cações observadas no volume e 
na composição das pautas exportadora 
e importadora da China (exclusive 
Hong Kong) entre 1998 e 2006 e a 
participação dos produtos chineses 
nos mercados mundiais. A análise é 
realizada mediante o exame dos dados 
da estatística de comércio exterior do 
Comtrade, da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

ABSTRACT Based on the data 
available at Comtrade/UN, the 
present article examines the main 
features of the acceleration of the 
Chinese opening process from 
1998 to 2006 and its implications 
for international trade. The paper 
focuses on the modifi cations on China 
(exclusive Hong Kong) imports and 
exports volume, composition and 
market share.

* Economista do BNDES.  
O autor agradece os comentários e observações de Antonio Barros de Castro, Aluysio Antonio da 
Mota Asti, Francisco Eduardo Pires de Souza, Marcos Felipe Bicudo Casarin e Sander Magalhães 
Lacerda a uma versão preliminar deste artigo, eximindo-os de eventuais erros remanescentes.
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1. Introdução

Com um crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) no entorno dos 
10% ao ano nas últimas três décadas, a economia chinesa  transformou-se na 
quarta maior do mundo, considerando-se seu PIB em dólares, e a segunda 
maior, pelo critério da paridade do poder de compra. Sua participação no 
comércio mundial saltou de 1%, em 1984, para mais de 7%, em 2006. A 
China tornou-se o segundo maior exportador (atrás apenas da Alemanha) 
e o terceiro maior mercado de destino do comércio internacional (depois 
de Estados Unidos e Alemanha). A expectativa de que o país passe ao pri-
meiro posto entre os exportadores mundiais no início da próxima década 
[OCDE (2005)] pode acabar se realizando antecipadamente, no fi nal da 
década presente.

Muito se tem debatido a respeito das transformações do comércio exte-
rior chinês.1 Os temas abordados nos trabalhos mais recentes vão desde as 
transformações no regime de integração industrial e comercial da China 
com os demais países asiáticos2 até a importância das multinacionais3 e do 
investimento externo direto4 para a criação e a transformação das cadeias 
de comércio do país. Os estudos examinam também quão signifi cativa foi 
a transição chinesa para bens mais sofi sticados,5 abordando as mudanças 
no perfi l de concentração da pauta6 e os impactos das transformações da 
China para o resto do mundo7 (América Latina8 e Brasil,9 em particular). 

1 O tema foi objeto de um seminário promovido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), em abril 
de 2007. Foi também examinado, no mesmo ano, em resenha da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre a política de inovação chinesa [OCDE (2007)].

2 Ver, por exemplo, Dean et al. (2006).
3 Swenson (2006) analisa a relação entre a relevância das multinacionais na formação de novas ca-

deias de exportação na China, com base em dados do comércio exterior chinês de 1997 a 2003.
4 Acioly (2005) examina a importância do investimento externo direto na China para sua trajetória 

de inserção internacional.
5 Cui e Syed (2007) e Amiti e Freund (2007) se dedicam a essa análise. 
6 Amiti e Freund (2006). Schott (2007) examina o grau de sofi sticação relativa das exportações da 

China para os Estados Unidos e o comportamento dos preços intracategorias para determinar se 
os produtos chineses adquirem algum grau de preços “premium”, de acordo com o nível de desen-
volvimento de seus parceiros comerciais.

7 Cass et. al. (2003) e Prasad (2004) investigam os efeitos sobre os países desenvolvidos do cresci-
mento da competitividade dos produtos chineses e de sua participação nos mercados mundiais.

8 Jenkins e Peters (2006) examinam os canais de transmissão diretos e indiretos dos efeitos do 
crescimento chinês sobre a América Latina e Caribe, não apenas no tocante aos fl uxos comerciais, 
mas também fi nanceiros. Alvarez e Claro (2007) usam informações do Chile abertas em nível de 
unidade industrial para avaliar o impacto da competição das importações chinesas na indústria 
manufatureira local ao longo da década de 1990.

9 Abreu (2004) analisa os impactos do crescimento da relevância econômica da China no cenário 
mundial para a América Latina e Caribe, examinando mais detidamente o caso brasileiro. Castro 
(2007) aponta as perspectivas para o mundo e o Brasil em decorrência da expansão chinesa, que 
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Dos trabalhos assinalados acima, guardam maior relação com a temática 
do presente artigo os estudos de Dean et al. (2007), Cui e Syed (2007) e 
Amiti e Freund (2007).

Em Dean et al. (2007), são utilizadas matrizes de insumo e produto da Chi-
na, um extenso conjunto de dados desagregados do comércio exterior chinês 
e uma nova metodologia de identifi cação da importação de bens interme-
diários pela China para medir o grau de especialização vertical do país ao 
longo dos últimos anos, por setor, mercado de destino e fonte de insumos. 

Cui e Syed (2007) usam dados desagregados e análise de comércio exterior 
por sofi sticação tecnológica para avaliar como o aumento da capacidade 
instalada e as transformações da estrutura produtiva chinesa estão impli-
cando mudanças nas suas relações comerciais. 

Amiti e Freund (2007) decompõem o crescimento das exportações chine-
sas entre 1992 e 2005 em diversas dimensões de agregação e classifi cação 
de mercadorias, calculando ainda a contribuição das margens intensivas e 
extensivas ao crescimento das vendas da China para os Estados Unidos. 

Após esta breve introdução, a segunda seção do presente trabalho analisa 
os fl uxos comerciais chineses de exportação e importação total e por cate-
gorias de uso. Na terceira seção, são examinados alguns casos de sucesso 
chinês por setores e produtos. Finalmente, na quarta seção, estão as consi-
derações fi nais, nas quais as evidências encontradas ao longo do texto são 
comparadas aos resultados dos trabalhos de Dean et al. (2007), Cui e Syed 
(2007) e Amiti e Freund (2007).

confi gura uma mudança no ambiente econômico mundial e um deslocamento do centro de gravi-
dade da economia mundial em direção ao país asiático. Castro (2008) aponta caminhos para o 
aproveitamento pelo Brasil das transformações oriundas da emergência da China como o mais 
novo grande player mundial.
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2. Fluxos Comerciais

O processo de abertura econômica da China teve lugar a partir do fi m dos 
anos 1970, mas a maior parte dos dados disponíveis sobre o comércio ex-
terior chinês tem suas séries iniciadas em meados dos anos 1980. De 1984 
até a ligeira retração observada no contexto da crise asiática de 1997, o 
somatório de importações e exportações do país apresentou altas consecu-
tivas, quase sempre superiores à variação observada no comércio interna-
cional (Gráfi co 1). Ao longo do período 1984-1997, o crescimento médio 
anual da corrente de comércio chinesa foi de 15,3% ao ano, contra 9,3% 
da média mundial.

GRÁFICO 1

Crescimento da Corrente de Comércio, China e Mundo 
(Esquerda)
Corrente de Comércio da China (Direita) 1985–2006

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Comtrade (ONU).
Mundo* = 42 países, representando mais de 80% do total do comércio mundial.

Depois de 1998, os fl uxos comerciais da China passaram a crescer de for-
ma contínua e ainda mais acelerada: entre 1998 e 2006, o país registrou 
uma expansão média anual de 23,6% em sua corrente de comércio, con-
tra 9,7% ao ano da média mundial. Assim, a participação das exportações 
chinesas no total mundial saltou de 3,5%, em 1998, para 8,2%, em 2006; 
enquanto isso, no mesmo período, as importações passaram de 2,5% para 
6,5% do total mundial. 
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O desempenho do comércio exterior chinês desde 1998 chama a atenção 
pela magnitude e pela amplitude do crescimento observado: tanto os fl uxos 
de exportação (Gráfi co 2) quanto os de importação (Gráfi co 3) registraram 
alta em todas as categorias BEC.10 Além de vigorosa e generalizada, uma 
terceira característica da expansão do comércio exterior chinês esteve 
presente desde 1998: o crescimento da importância dos bens de capital 
sem roda em ambas as faces da balança comercial. 

GRÁFICO 2

China – Exportações por Categorias BEC (1998–2006)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Comtrade (ONU). 

10 BEC: Broad Economic Categories. Sistema internacional de classifi cação de mercadorias do co-
mércio exterior que agrega os bens negociados nos fl uxos comerciais sob o ponto de vista das 
categorias de uso (bens de capital, bens intermediários e bens de consumo) e suas subdivisões.
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GRÁFICO 3

China – Importações por Categorias BEC (1998–2006)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Comtrade (ONU). 

Observa-se que as importações de categorias BEC concernentes ao in-
vestimento (BK sem roda e insumos industriais) foram aquelas que apre-
sentaram crescimento mais intenso, ao passo que as categorias associadas 
ao consumo (alimentos e bebidas e bens de consumo) registraram uma 
expansão mais modesta. Esse diferencial refl ete a presença de taxas de 
investimento superiores a 40% do PIB verifi cadas na China desde o início 
da década de 2000. 

Para examinar mais detalhadamente o comportamento do comércio exte-
rior pela classifi cação BEC, as categorias mais representativas de cada um 
dos fl uxos foram abertas em um menor nível de agregação: BEC 2, 4 e 6 
nas exportações e BEC 2 e 4 nas importações.

Desde o início do processo de abertura, no fi m da década de 1970, a com-
petitividade dos produtos chineses nos mercados internacionais lastreou-se 
no uso intensivo da sua mão-de-obra, de menor custo relativo ao padrão 
mundial. A expressão dessa característica na pauta chinesa de exportações 
(Gráfi co 4) era o predomínio dos bens de consumo, o qual prevaleceu até 
o fi m dos anos 1990: em 1998, os bens de consumo respondiam por 42,3% 
das exportações chinesas, sendo dois terços referentes aos semiduráveis 
(categoria BEC 62). A categoria de bens de consumo semiduráveis abran-
ge produtos manufaturados de baixo grau de sofi sticação e intensivos em 
mão-de-obra, como os calçados. 
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GRÁFICO 4

China – Pauta de Exportações por Categorias BEC
(1998, 2002 e 2006)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Comtrade (ONU).

Ao longo dos últimos oito anos, porém, os bens de consumo foram, aos 
poucos, perdendo espaço na pauta exportadora do país, de tal forma que em 
2006 responderam por 38,6% do total exportado. Essa redução na repre-
sentatividade dos bens de consumo nas exportações chinesas concentrou-
se nos semiduráveis (BEC 62) e nos não-duráveis (BEC 63); os bens de 
consumo duráveis (BEC 61), por outro lado, sustentaram sua participação 
no total das vendas externas da China. Vale assinalar que, apesar da perda 
da importância relativa dos bens de consumo em sua pauta exportadora, 
a China continuou, desde 1998, a ganhar espaço no fornecimento desses 
bens para o exterior, consolidando sua liderança em diversos produtos des-
sa categoria ao longo dos últimos anos.11 

Se os bens de consumo perdiam participação, os bens de capital sem roda 
experimentaram movimento inverso: sua contribuição às vendas externas 
da China saltou de 21,0%, em 1998, para 39,4%, em 2006. Até 2002, o 
aumento da participação dos bens de capital sem roda ocorreu tanto para 
o equipamento completo (BEC 41) quanto para partes e peças (BEC 42); a 
partir de 2002 a expansão concentrou-se no equipamento completo. O cres-
cimento dos bens de capital sem roda na pauta exportadora chinesa foi a ex-
pressão comercial do movimento de sofi sticação da produção doméstica. 

11 De fato, as exportações das categorias BEC 61, 62 e 63 (bens de consumo duráveis, semiduráveis 
e não-duráveis, respectivamente) saltaram de US$ 77,8 bilhões, em 1998, para US$ 270,1 bilhões, 
em 2006 (dados do Comtrade/ONU), como mostra o Gráfi co 2 deste texto.
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3. Estudos de Caso 
Já foi visto (Gráfi co 2) que o crescimento das exportações chinesas por ca-
tegorias de uso foi generalizado. Ocorre que, para diversos setores das ma-
nufaturas menos sofi sticadas, os dados sugerem a existência de um limite 
para o market share ocupado pelas importações procedentes do país asiáti-
co. Por essa hipótese, tal limite seria alcançado quando a produção local e 
as importações precedentes de outras economias tivessem sua participação 
restrita a artigos especializados dentro de uma determinada categoria ou 
classe de produtos.

O setor de calçados é um caso prático a ilustrar essa situação: a participa-
ção chinesa nos seus principais mercados cresceu continuamente desde o 
início da década de 1990, aproximando-se, nos últimos anos, de seu limite 
assintótico (Gráfi co 5). 

GRÁFICO 5

Participação da China como Origem das Importações de 
Calçados (HS 64) – 1990 a 2006

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Comtrade (ONU).

Por outro lado, no tocante aos bens de capital sem roda (BEC 41), a presen-
ça chinesa no mercado internacional somente começou a ter representati-
vidade em 1998 (Gráfi co 6). Assim, nos últimos oito anos, além de se be-
nefi ciar da expansão do mercado como um todo, a China também deslocou 
seus concorrentes. Foi dessa maneira que o crescimento da importância 
dessa categoria de mercadorias nas exportações chinesas aconteceu. 
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GRÁFICO 6

Participação da China como Origem das Importações de BK sem 
Roda (BEC 41) – 1998 a 2006

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Comtrade (ONU).

Ao cotejar o comportamento da participação da China como origem das 
importações de bens de capital sem roda pelos Estados Unidos com o perfi l 
de crescimento dessa mesma participação observado no grupo de gran-
des mercados mundiais, recolhe-se evidências de que ainda há espaço para 
crescimento das exportações chinesas nesse segmento. Em outras palavras, 
é de se esperar que continue a crescer a participação dos bens de capital 
sem roda nas exportações da China (e da China como origem das importa-
ções mundiais de bens de capital sem roda). 

GRÁFICO 7

Participação da China como Origem das Importações de BK sem 
Roda (BEC 41) – 1998 a 2006

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Comtrade (ONU).
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Passando à análise das importações (Gráfi co 7), é notável o crescimento 
dos bens de capital sem roda, com destaque para as partes e acessórios 
(BEC 42). Os insumos industriais, mesmo apresentando alta em termos ab-
solutos, registraram queda de sua participação na pauta quase à metade dos 
percentuais observados em 1998. Essa redução relativa das necessidades de 
insumos industriais concentrou-se nos processados (BEC 22); os insumos 
industriais primários (BEC 21), ao contrário, apresentaram alta desde 1998, 
refl etindo a escassez na dotação chinesa de alguns recursos naturais. 

Ao examinar as importações chinesas por capítulos da classifi cação HS,12 é 
possível entender melhor como foi o comportamento das compras externas 
da China nos últimos anos. Os Gráfi cos 8 e 9 foram elaborados com os 
dez capítulos da HS mais representativos na pauta importadora chinesa. 
Esses segmentos representavam, em 2006, mais de 80% das importações 
do país.

GRÁFICO 8

Crescimento das Importações da China e das Importações 
Mundiais (1998–2002)

Fonte:  Elaboração própria, com base em dados do Comtrade (ONU).
Mundo* = 62 países. Não inclui China.

12 HS: Harmonized System (Sistema Harmonizado). Esse sistema de classifi cação de mercadorias 
atribui aos bens negociados no comércio exterior um número de seis dígitos. Um capítulo da HS 
abrange todas as mercadorias cujos dois primeiros dígitos são iguais. Há cerca de cem capítulos 
na HS. A HS é uma classifi cação interessante para examinar o comportamento de produtos ou 
grupos de produtos com propriedades próximas e/ou características parecidas. 
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Entre 1998 e 2002, as importações mundiais cresceram à média de 3,8% 
ao ano. Essa média foi afetada pelos atentados de setembro de 2001 e seus 
desdobramentos, que causaram uma queda na corrente de comércio do 
mundo de cerca de 4% naquele ano, com efeitos de baixa de demanda es-
pecialmente representativos sobre as commodities. Na China, porém, hou-
ve alta generalizada nas importações e o Gráfi co 8 refl ete esse contraste 
entre o desempenho das importações chinesas e do restante do mundo.

GRÁFICO 9

Crescimento das Importações da China e das Importações 
Mundiais (2002–2006)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Comtrade (ONU).
Mundo* = 62 países. Não inclui China.

Já o período entre 2002 e 2006 foi marcado pela contínua elevação do 
comércio internacional (alta anual da corrente de comércio do mundo de 
15,7%; chinesa de 29,8%). Observando-se o Gráfi co 9, tem-se que o ca-
pítulo 72 (ferro e aço) e o capítulo 74 (cobre e produtos de cobre) foram 
os únicos em que o crescimento das importações da China fi cou abaixo 
da média mundial entre 2002 e 2006. Juntando-se o desempenho das im-
portações chinesas do capítulo 72 com o expressivo aumento das compras 
externas de minérios (capítulo 26, composto principalmente por minérios 
de ferro) pelo país, tem-se uma forte evidência da substituição dos im-
portados pela produção doméstica no suprimento da demanda interna por 
produtos de ferro e aço. De fato, através de um programa de maciços in-
vestimentos em siderúrgicas, a China tornou menos representativas (em 
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termos relativos ao total das importações) as suas necessidades de ferro e 
aço, ao mesmo tempo em que as importações de minérios de ferro (insumo 
principal dos produtos de ferro e aço) cresceram bem acima das médias 
chinesa e mundial.13 

4. Considerações Finais

Desde o fi nal dos anos 1990, com a superação dos efeitos negativos da 
crise asiática, e tendo como pano de fundo a intensifi cação de seu processo 
de abertura econômica, a China experimentou um notável crescimento de 
seu comércio exterior. Além da intensidade, as principais marcas da expan-
são da corrente de comércio chinesa foram seu caráter amplo (por todo o 
espectro de categorias de produtos) e as transformações na composição das 
pautas exportadora e importadora que ela envolveu. 

Sem perder os espaços anteriormente conquistados nos setores de manufa-
turas mais simples e intensivas em mão-de-obra (bens de consumo não-du-
ráveis e semiduráveis), o país deslocou a ênfase de sua pauta exportadora 
na direção dos bens de capital e produtos com maior grau de sofi sticação e 
conteúdo tecnológico. Nas importações, a tônica dos últimos nove anos foi 
a redução relativa das necessidades externas de insumos industriais proces-
sados e a expansão nas compras de partes e componentes de bens de capital 
sem roda, commodities agrícolas e minerais (Quadro 1).

A literatura econômica recente sobre o tema também recolheu evidências a 
respeito das transformações das pautas comerciais chinesas. Além de exa-
minar as alterações nas cestas de importação e exportação, os autores pro-
curaram averiguar se essas mudanças resultaram do crescimento no pro-
cessamento interno de mercadorias ou de uma intensifi cação da integração 
vertical da China com seus parceiros comerciais.

13 Em 2006, a China converteu pela primeira vez (desde 1992, início dos dados) o défi cit de sua 
balança comercial de ferro e aço em superávit. O país saiu de uma posição defi citária em quase 
US$ 20 bilhões (exportações de US$ 3,4 bilhões para importações de US$ 22,2 bilhões), em 2003, 
para um superávit de mais de US$ 5 bilhões (exportações de US$ 25,1 bilhões contra importações 
de US$ 20,0 bilhões). As vendas de aço da China a outros países em 2006 foram de 43 milhões de 
toneladas, ou 30% do mercado mundial, que é mais que toda a produção brasileira do mesmo ano, 
que foi de 31 milhões de toneladas. Fonte: Comtrade (ONU).
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QUADRO 1

Principais Movimentos nas Pautas Comerciais da China por 
Categorias BEC, 1998-2006

X M

2: Insumos Industriais
21:Primários � �
22:Processados � �

4:BK sem Roda
41:Completo � �
42:Parte e peças � �

6:Bens de Consumo

61:Duráveis � �
62:Semiduráveis � �
63:Não-duráveis � �

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Comtrade (ONU).

Amiti e Freund (2007) constatam uma “drástica mudança” na pauta expor-
tadora chinesa no período de 1992 a 2005, com a ênfase deslocando-se da 
agricultura e dos têxteis para os eletrônicos de consumo, computadores e 
outros manufaturados de elevada sofi sticação. Os autores assinalam, po-
rém, que, apesar desse movimento de sofi sticação da pauta, a maior par-
te do crescimento em valor das exportações chinesas ocorreu através do 
aumento das vendas externas de produtos que já faziam parte da cesta de 
exportações chinesa em 1992,14 ainda que tenha havido crescimento ace-
lerado da participação de setores que antes tinham representatividade re-
duzida. Os autores concluem que há poucas evidências de que o ganho de 
sofi sticação das exportações chinesas se deva a aprimoramentos na técnica 
produtiva doméstica.15 

Na mesma linha dos resultados encontrados por Amiti e Freund (2007), 
Dean et al. (2007) fazem uma estimativa da contribuição dos insumos im-
portados para as exportações chinesas e concluem que cerca de 35% do 
valor das vendas externas da China são oriundos de importações do país. 
O trabalho constata também que a estimativa desse indicador excede 50% 
para alguns setores e vem crescendo ao longo do tempo. Assinalam os 
autores que “este movimento [de integração vertical] é tão signifi cativo 

14 “In particular, despite a 40 percent increase in number of varieties that China exported to the U.S. 
since 1992, the extensive margin accounts for at most 15 percent of China´s export growth” [Amity 
e Freund (2007)].

15 “Skill content of China´s export has increased, but most of this is due to processing trade (…) There 
is little evidence that the value added of China´s exports have become more skill intensive when 
processing trade is excluded” [Amity e Freund (2007)].
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que a pauta exportadora chinesa vem crescentemente se assemelhando à 
de países mais desenvolvidos, tornando-se mais sofi sticada que a de outros 
países com dotação relativa de recursos similar à da China”.16 

Cui e Syed (2007), por outro lado, observam que “à medida que a China 
se desloca para cima na cadeia de agregação de valor, tanto as importações 
quanto as exportações se tornam mais sofi sticadas”.17 Os autores vão além 
e concluem que, embora a integração comercial ainda responda por parcela 
representativa do comércio exterior chinês, o país afastou-se das operações 
tradicionais de montagem e suas exportações passaram a contar com uma 
participação maior do conteúdo doméstico, sendo este movimento ainda 
mais intenso para as categorias de produtos menos sofi sticados. Especu-
lam ainda os autores que: a) a quebra do paradigma chinês de importar 
componentes, montar e exportar o produto fi nal pode ter sido favorecida 
pela realização maciça de investimentos externos diretos;18 e b) o aumento 
da participação doméstica na composição dos produtos de exportação chi-
neses pode ser um dos fatores importantes para explicar o crescimento do 
superávit comercial da China ao longo dos últimos anos. 

Os apontamentos de Cui e Syed (2007) estão em consonância com os re-
sultados encontrados ao longo do presente trabalho. Por esta visão, o fl o-
rescimento do comércio exterior chinês é a expressão externa do dinamis-
mo interno do país, dinamismo esse cujo legado principal dos últimos nove 
anos foi a transformação gradativa da inserção internacional da China. 

A modifi cação das pautas comerciais chinesas representa uma alteração 
fundamental das oportunidades oferecidas pela China e das ameaças que 
ela traz. No exame sobre as perspectivas para o comércio exterior chinês, 
fi cam em evidência duas tendências: a) a continuidade da expansão da de-

16 Ver Dean et. al. (2007).
17 Cui e Syed (2007) assinalam ainda que “this new (China´s trade) structure gives rise to a number 

of interesting implications that challenge conventional wisdom both about the vulnerabilities of the 
Chinese economy and its role and infl uence in the broader regional context”, argumentando que 
os resultados encontrados em seu trabalho (“imports and exports have become less linked than 
before, and export structure has moved towards products that are more demand and price elastic”) 
sugerem que a balança comercial chinesa pode estar se tornando mais sensível aos movimentos 
(1) na demanda internacional e (2) nos preços relativos do comércio internacional do que se cos-
tuma supor. “China is likely to be more vulnerable to external shocks than tipically assumed. In 
particular, a real appreciation or a slowdown in the US could have a stronger impact on China´s 
net exports and growth.”

18 “The traditional tight link between imports and exports created by processing trade may be we-
akening as a result of increased domestic production capabilities supported by large FDI infl ows 
(…) China has continued to upgrade its production capability while demanding increasingly more 
sophisticated products from abroad” [Cui e Syed (2007)].
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manda chinesa por aqueles insumos básicos escassos em seu território; e 
b) o aproveitamento, pela China, do espaço existente nos mercados inter-
nacionais para absorver expansões da sua produção de bens de capital. 

Assim, na face das exportações, é provável que os bens de capital sigam 
apresentando comportamento semelhante ao registrado desde 1998, com 
a incorporação de novos setores ao vôo chinês. Nessa matéria, os bens 
de capital com roda são fortes candidatos. A decolagem de novos setores 
depende da criação de massa crítica sufi ciente, o que pode ocorrer, por 
exemplo, mediante a reprodução do fenômeno sugerido por Cui e Syed 
para a primeira metade desta década, de expansão das exportações por ga-
nho de competitividade da produção local promovido pelo investimento 
externo direto. De modo geral, portanto, deve-se observar a continuidade 
do deslocamento da pauta exportadora chinesa em direção a mercadorias 
com maior grau de sofi sticação.

No tocante às importações, deve prevalecer a continuidade da alta nas 
compras externas das commodities agrícolas e minerais, dos insumos in-
dustriais primários e das partes e peças de bens de capital. Além disso, após 
três décadas de intenso e continuado crescimento econômico, é de se espe-
rar que a expansão da demanda doméstica traga refl exos sobre o comércio 
exterior chinês, com incorporação ou ganho na participação de itens asso-
ciados ao consumo cuja representatividade era, até então, desprezível. 

Ainda com referência aos refl exos para o resto do mundo das transforma-
ções da pauta comercial chinesa, com a participação crescente da China 
na oferta mundial de bens intermediários, vale ter em conta a seguinte 
conjectura de Cui e Syed: assim como a presença da China ajudou a baixar 
os preços internacionais dos bens de consumo menos sofi sticados (com a 
criação do fenômeno do “preço chinês”, em diversos casos), o país, no fu-
turo, pode exercer uma pressão baixista também sobre os preços dos bens 
intermediários.

O Brasil é latecomer em termos de “efeito China”: o crescimento da cor-
rente de comércio chinesa somente trouxe efeitos diretos ao país (assim 
como à maioria dos vizinhos da América Latina, à exceção do Chile) al-
guns anos depois das implicações sobre Estados Unidos e Japão. Isso po-
deria se explicar pela composição das nossas pautas exportadora e impor-
tadora. Em todo caso, o país já vem sofrendo indiretamente os impactos do 
“efeito China” desde, pelo menos, o fi nal dos anos 1990, no deslocamento 
do fornecedor brasileiro em mercados terceiros e na alta dos preços das 
commodities agrícolas e minerais. 
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De fato, as mais patentes oportunidades de aproveitamento, pelo Brasil, do 
fenômeno chinês estão justamente nas exportações de commodities agríco-
las e minerais (soja, minério de ferro e petróleo respondem por mais de três 
quartos, em valor, das exportações do Brasil à China). O grande desafi o, 
porém, é encontrar a melhor forma de responder à crescentemente diver-
sifi cada competição dos produtos chineses. A preocupação fundamental 
deve ser criar condições para ampliar o leque de produtos exportados e 
aumentar, sempre que possível, o grau de processamento interno das mer-
cadorias vendidas ao exterior. Nesse mister, será importante manter na al-
gibeira (ou lançar à prática, quando necessário) mecanismos para lidar com 
o potencial efeito de doença holandesa associado ao boom exportador dos 
insumos primários. 
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RESUMO Este texto descreve como 
foi construído um conjunto consistente 
de matrizes de contabilidade social 
(SAM) para o Brasil, para os anos 
de 1990 a 2005. A metodologia 
empregada é uma adaptação e 
aprimoramento daquela utilizada para 
a construção da SAM 2003, descrita 
em Tourinho, Silva e Alves (2006). 
O objetivo das principais extensões é 
detalhar o papel do sistema fi nanceiro 
na transferência de poupança entre 
entidades da economia e assegurar a 
consistência intertemporal das tabelas 
de dados suplementares às contas 
nacionais. Ademais, a metodologia 
foi empregada de modo sistemático 
e uniforme para todos os anos e, 
portanto, o conjunto de SAMs é 
consistente para todo o período 
considerado. Para cada ano, foram 
obtidas matrizes a preços correntes e a 
preços do ano anterior, que permitem 
decompor a variação entre dois anos 
consecutivos entre aquelas devidas 
a variações de quantidades e aquelas 
devidas a variações de preços. O 
conjunto completo de matrizes é 
disponibilizado em formato eletrônico 
no endereço http://www.bndes.gov.br.

ABSTRACT This text describes 
how a set of Social Accounting 
Matrices (SAM) spanning the period 
1990 to 2005 was constructed for 
Brazil. The methodology employed 
is an adaptation and improvement of 
the one used in the construction of the 
SAM for 2003, described in Tourinho, 
Silva e Alves (2006). The objective 
of the main extensions is to detail 
the role of the fi nancial system in 
transferring savings between different 
entities of the economy, and to insure 
that the tables of supplementary data 
to the national accounts are consistent 
from the intertemporal perspective. 
In addition, the methodology was 
employed in a systematic and uniform 
manner for all years, so that the set of 
SAMs is consistent for the complete 
period considered. For all years we 
obtained matrices at current prices 
and at previous year prices, which 
allows the decomposition of the 
variation in two successive years 
between those that are due to quantity 
variations and those due to price 
changes. The complete set of matrices 
is available in electronic format at the 
web address: http://www.bndes.gov.br.
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1. Introdução 

Uma matriz de contabilidade social (SAM – Social Accounting Matrix) é 
um registro em forma matricial de todas as transações de uma economia 
em um dado período de tempo, usualmente o seu ano de referência. Ela 
apresenta de modo completo, desagregado e consistente os fl uxos de renda 
e de bens de uma economia e mostra claramente a interdependência exis-
tente entre as diversas entidades envolvidas no funcionamento do sistema 
econômico. Faz isso ao descrever como os bens e fatores se transformam 
ao passar da produção, aos mercados, às instituições e aos agentes da eco-
nomia, e também registra, simultaneamente, o fl uxo circular da renda entre 
todas essas entidades.

Por serem intrinsecamente consistentes, as matrizes de contabilidade social 
têm sido utilizadas quase universalmente para estruturar a base de dados de 
modelos de equilíbrio geral aplicados (CGE – Computable General Equi-
librium). Esses modelos necessitam do tipo de detalhamento que a SAM 
pode oferecer, porque levam em conta que existe uma interação bidirecio-
nal entre os níveis macro e setorial da economia e exigem a consistência 
que elas mantêm. Portanto, a sua estrutura é determinada pelas caracte-
rísticas do modelo que se pretende implementar. Assim, por exemplo, a 
SAM 2003 que serve de base para o modelo CGE BNDES-Ipea contém 
uma representação detalhada do fl uxo fi scal e tributário, da distribuição de 
renda e da qualifi cação da mão-de-obra da economia. 1 

Tourinho, Silva e Alves (2006) apresentam em detalhes a metodologia 
empregada na construção daquela SAM, descrevendo uma série de ajustes 
que devem ser feitos às Contas Nacionais para permitir a construção de 
uma base de dados adequada para um modelo CGE, e mostra como dados 
complementares são utilizados para estender a SAM nas dimensões que 
não estão disponíveis nos dados da contabilidade ofi cial. Mostram tam-
bém que a utilidade da matriz de contabilidade social extrapola o seu uso 
como base de dados de modelos CGE, porque ela pode ser empregada 
diretamente para estimar o impacto de políticas públicas através da me-
todologia do cálculo de multiplicadores, como exemplifi cado na última 
seção daquele estudo.

1  O modelo CGE do Ipea-BNDES é uma extensão de um modelo construído inicialmente em um 
contrato de consultoria de Sherman Robinson (IFPRI) para o BNDES, em 1996. Sua formulação 
é similar ao modelo em Dervis, Melo e Robinson (1982), Devarajan, Lewis e Robinson (1991) e 
Robinson e outros (1999). Para aplicações recentes, ver Silva, Tourinho e Alves (2005) e Tourinho 
e Kume (2006).
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Tanto a SAM 2003 do Ipea-BNDES quanto a maioria das outras matrizes 
que têm sido construídas no Brasil visam retratar a estrutura da economia 
para um determinado ano-base. Isso é satisfatório quando se trata de mode-
los CGE estáticos e a SAM é utilizada para calibrar o modelo visando a seu 
emprego em exercícios de estática comparativa. Os modelos CGE também 
são empregados de modo recursivo para gerar cenários dinâmicos. Nesse 
caso, a solução do modelo para um determinado ano é utilizada como pon-
to de partida para a solução do ano seguinte, e assim sucessivamente, até 
o horizonte de análise. Na grande maioria dos exercícios dessa natureza, o 
modelo é calibrado para o ano-base como um modelo estático e simulado 
de forma dinâmica, com base em parâmetros que caracterizam a transição 
entre períodos.2 Para que essa simulação dinâmica seja coerente com a 
evolução da economia no passado, é necessário dispor de um conjunto de 
matrizes de contabilidade social consistentes entre si e com o modelo, para 
um período sufi cientemente longo de tempo, de modo a permitir a inferên-
cia estatística necessária para estimar aqueles parâmetros. 

O conjunto de SAMs aqui apresentado, para o período de 1990 a 2005, visa 
consolidar a base de dados necessária para calibrar e testar a versão dinâ-
mica do CGE BNDES-Ipea, sob uma ótica consistente do ponto de vista 
intertemporal. Para isso, é necessário utilizar uma metodologia uniforme 
para construir todo o conjunto de SAMs, para que as matrizes resultantes 
sejam comparáveis. O contexto dinâmico introduz ainda a necessidade de 
assegurar que as taxas de crescimento das variáveis representadas nas ma-
trizes sejam coerentes e o cálculo dessas taxas exige a construção de um 
segundo conjunto de SAMs, a preços do ano anterior. Compondo as ma-
trizes a preços correntes e a preços do ano anterior, é possível decompor 
a variação dos valores da SAM entre os dois anos sucessivos entre dois 
efeitos: um causado pela variação de preços e outro causado pela variação 
dos volumes, ou quantidades, dos bens e serviços.

Para apresentar uma visão da evolução da economia em um período rela-
tivamente longo, onde ocorreram mudanças importantes tanto na estrutura 
econômica quanto na metodologia de construção das contas nacionais, 
houve necessidade de fazer vários ajustes no processo de construção das 
SAMs, para lidar com esses fatos, que estão descritos neste documento. 
Descrevemos também vários outros detalhes da construção delas, espe-

2 Exemplos desses parâmetros que caracterizam o aspecto dinâmico são: as relações capital/produ-
to, taxas de depreciação, os estoques de capital e dividas, taxas de desconto intertemporal, taxas 
de poupança dos agentes econômicos, taxas de juros e dividendos, regras de alocação da poupança 
na economia etc.
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cialmente no que se refere ao nível de desagregação e ao modo como 
foram introduzidos na matriz os fl uxos que representam transferências 
entre agentes. 

Este texto descreve em detalhes a construção deste conjunto de SAMs para 
o Brasil, seguindo uma metodologia amplamente aceita, sintetizada, por 
exemplo, em Pyatt (1988,1991). Ela é, também, uma consolidação e um 
aperfeiçoamento daquela descrita em Tourinho, Silva e Alves (2006). Ele 
aprofunda a metodologia anteriormente desenvolvida porque explicita o 
papel do sistema fi nanceiro na transferência de poupança entre os agen-
tes econômicos, aspecto que não havia sido incluído na SAM 2003. Além 
disso, os dados adicionais àqueles disponíveis nas Contas Nacionais e que 
foram obtidos de outras fontes (Banco Central, Tesouro Nacional, Ipeadata 
etc.) foram tratados de modo a serem consistentes do ponto de vista inter-
temporal, exigência que não se colocou na construção da matriz que retra-
tava um único ano. Por outro lado, a metodologia aqui empregada é uma 
simplifi cação da utilizada para a SAM 2003, principalmente porque não 
fi zemos aqui a desagregação da mão-de-obra por grau de especialização e 
das famílias por classe de renda, porque os dados necessários para fazer a 
desagregação para todo o período não estavam disponíveis. 

O artigo está organizado do seguinte modo. Na Seção 2, fazemos uma 
descrição geral das características da SAM, porque os conceitos e princí-
pios ali apresentados serão utilizados de modo recorrente no restante do 
texto. Na Seção 3, descrevemos a metodologia de cálculo dos diversos 
elementos constitutivos da SAM, mostrando como foram feitos os ajustes e 
desagregações necessários para produzi-la com base nas Contas Nacionais 
desagregadas e nos dados complementares, oriundos principalmente do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) e do Banco Central 
do Brasil. Por fi m, uma seção de conclusão e o anexo fecham o texto.

2. Defi nição e Características da SAM 

Como apontado por Robinson e outros (1999), uma SAM visa conciliar o 
sistema tradicional de organização da base de dados macroeconômicos – o 
Sistema de Contas Nacionais – com as informações relativas às relações 
setoriais descritas pelas matrizes insumo-produto, doravante denominadas 
matrizes I-O. Além disso, a SAM mostra como o fl uxo de produtos descrito 
por essas últimas é compatível com o fl uxo de renda entre as instituições, 
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fatores e agentes da economia. Nesse sentido, ele incorpora elementos que 
aparecem nas Contas Econômicas Integradas (CEI), que são parte do sis-
tema brasileiro de contas nacionais, mas de uma forma mais distinta e, 
acreditamos, mais clara do que aquela lá encontrada.

No sistema econômico, a cada venda por uma de suas entidades, corres-
ponde uma compra por outra. Na metodologia de construção das contas 
nacionais, isso é garantido pelo sistema contábil de partidas dobradas. Já 
na SAM, isso é garantido pela própria estrutura e pela fi losofi a da repre-
sentação matricial, em que cada uma de suas células contabiliza o fl uxo de 
renda entre as entidades que aparecem na coluna e na linha respectivas. 
Ela generaliza a idéia básica das matrizes I-O, em que cada célula também 
representa uma transação. A novidade trazida pelas SAMs é a expansão 
do conjunto de entidades consideradas nas linhas e colunas da matriz, de 
modo a incluir todas elas – setor, produto, instituição, fator e agente – e não 
só as duas primeiras, como nas matrizes I-O. 

A SAM é uma matriz em que cada célula registra um pagamento feito por 
alguma entidade (representada na coluna) a outra (representada na linha).3 
As células nulas (ou vazias) indicam a inexistência do fl uxo entre as en-
tidades na linha e coluna correspondentes, o que pode ocorrer porque tal 
fl uxo não tem sentido econômico, ou porque o fl uxo poderia existir, mas é 
nulo, desprezível, ou não foi considerado na construção da SAM.

Essa estrutura matricial permite representar de modo transparente o fl uxo 
circular da renda na economia e impor, de modo simplifi cado, o princípio 
de que a renda deve ser sempre igual ao dispêndio. Esse princípio vale tan-
to para a economia como um todo, como para cada uma de suas entidades. 
Como na SAM, as receitas das entidades aparecem ao longo das linhas, e 
os gastos aparecem ao longo das colunas, a satisfação da restrição orça-
mentária de cada uma delas pode ser imposta, exigindo a igualdade entre o 
somatório da linha e da coluna correspondentes. 

3  Como, a cada pagamento, corresponde um fl uxo de bens ou fatores em sentido inverso, a SAM 
contém as matrizes insumo-produto.
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QUADRO 1

Representação da Circulação da Renda na SAM

A B C .... D .....

A    

B X   

C Y   

...   

D  Z  

....

O mecanismo circular da renda na economia é representado esquematica-
mente no Quadro 1. Nele, pode-se ver um pagamento de A para B, repre-
sentado pela célula X na intersecção da coluna A com a linha B. Exami-
nando a coluna B, para ver como essa renda é utilizada pela entidade B, 
pode-se ver para que ela faz os pagamentos Y e Z para as entidades C e D, 
respectivamente. Podemos iterar mais uma vez e consultar as colunas C e 
D para identifi car quais as entidades benefi ciárias dos seus pagamentos, e 
assim por diante, indefi nidamente. Nesse contexto, a circulação da renda 
é representada pelo movimento de tomar o montante recebido na linha da 
entidade e, em seguida, examinar a coluna correspondente, para identifi car 
os pagamentos que são feitos com ele. É importante lembrar também que 
corresponde, a cada fl uxo de pagamento, um fl uxo de bens ou fatores em 
sentido contrário. 

De modo geral, as entidades representadas nas linhas e colunas da SAM 
são agrupadas por tipo, e a ordem em que elas aparecem nas linhas (e co-
lunas) também obedece a uma convenção. O vetor de entidades contém, 
tipicamente, os seguintes grupos, nessa ordem: atividades, produtos, fa-
tores (capital, trabalho) e agentes (famílias, empresas, governo e resto do 
mundo). Isso é indicado na Tabela 1, que apresenta a descrição da estrutura 
básica de uma SAM estilizada, em que os grupos de entidades aparecem 
ainda agregados. Vamos nos referir a uma matriz desse tipo como “macro 
SAM”. O preposto visa distingui-la de uma SAM propriamente dita, em 
que cada grupo é detalhado até o nível necessário para a análise que se 
deseja empreender.

A SAM herda da matriz I-O o tratamento dado à relação entre as “ativida-
des”, que representam os setores produtivos domésticos e produzem tanto 
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para o mercado interno quanto para a exportação, e os “produtos”, que re-
presentam os mercados de bens e serviços e incluem as importações. Além 
disso, o detalhamento dos fl uxos entre elas permite traduzir tanto a aqui-
sição de insumos pelos setores, como o emprego de tecnologias diversas 
de produção para cada bem, e a possibilidade de as atividades produzirem, 
cada uma, mais de um bem. 

Podemos ler a SAM percorrendo tanto as suas colunas, que mostram a 
origem dos pagamentos, quanto as suas linhas, que mostram o seu destino. 
No que se segue, descreveremos em mais detalhe as células da SAM com 
base na leitura alternada da linha e da coluna correspondentes a cada uma 
das entidades que nela aparecem.

A linha “atividades” mostra que a receita total dos setores é a soma da ven-
da doméstica de bens e serviços, na coluna “produtos”, acrescida das ex-
portações, que são os pagamentos recebidos do resto do mundo, na coluna 
“ROW”. A coluna “atividades”, por outro lado, descreve os pagamentos, 
ou gastos, feitos pelos setores produtivos. Eles são os dispêndios com a 
aquisição de insumos intermediários, que aparecem na linha “produtos”, e 
os tributos sobre o faturamento e o valor adicionado, que aparecem na linha 
“governo”. O saldo é o valor adicionado, que aparece na linha “fatores”.

A linha “produtos” contém os pagamentos recebidos dos vários agentes 
pelos bens e serviços adquiridos e, portanto, a soma de suas células é a 
demanda interna total. Ela se compõe do consumo intermediário das ativi-
dades, do consumo fi nal das famílias, do consumo do governo 4 e do inves-
timento, que inclui a formação bruta de capital e a variação de estoques, 
e aparece na coluna relativa à conta capital. A coluna “produtos” mostra 
a oferta de bens e serviços, pois detalha os pagamentos recebidos pelos 
mercados, ou seja, o dispêndio com a aquisição de bens. Ela se compõe de: 
bens e serviços produzidos no país, tributos sobre vendas e sobre importa-
ções e as importações de bens e serviços, que aparecem, respectivamente, 
na interseção com as linhas “atividades”, “governo” e “ROW”. 

A linha “fatores” mostra que a renda é a soma do valor adicionado, na 
coluna “atividades”, com a renda recebida do exterior, na coluna “ROW”. 
A coluna “fatores” indica como os rendimentos relativos ao aluguel dos 

4 Como nas contas nacionais, o governo é compreendido aqui no sentido estrito da administração 
pública e serviços de seguridade social e não inclui as empresas estatais. Elas são incluídas no 
setor produtivo correspondente, do bloco da “produção”, já descrito. O consumo do governo, 
portanto, corresponde aos serviços providos por ele, como saúde pública, educação pública e 
segurança pública.
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fatores são repassados ás famílias, às empresas e ao governo. Na interseção 
daquela coluna com a linha “famílias”, aparecem os salários e os lucros 
distribuídos, que são a remuneração pelos fatores por elas fornecidos. Na 
interseção com a linha “ROW” aparecem os salários pagos a estrangeiros 
e as remessas de dividendos e royalties ao exterior. Na interseção com a 
linha “empresas”, encontra-se o total de lucros. Finalmente, na interseção 
daquela coluna com a linha “governo”, aparece o pagamento dos tributos 
sobre os fatores.

A linha “famílias” mostra que a renda familiar compõe-se de valores rece-
bidos em pagamento pelo aluguel dos fatores, como indicado acima, mais 
as transferências recebidas das empresas, do governo e do exterior, que 
aparecem respectivamente nas colunas “empresas”, “governo” e “ROW”. 
No Brasil, as transferências recebidas das empresas pelas famílias se re-
ferem, principalmente, ao pagamento de juros sobre o seu endividamento 
líquido e aos lucros distribuídos para os acionistas.5 As transferências do 
governo para as famílias são os juros pagos sobre a dívida pública interna 
líquida, mais as aposentadorias, pensões e assistência social pagas pelo sis-
tema de seguridade social.6 As transferências recebidas do resto do mundo 
se referem principalmente às remessas feitas por brasileiros residentes no 
exterior para suas famílias residentes no país. 

A coluna “famílias” mostra os dois usos principais da renda familiar: a 
aquisição de bens e serviços para o consumo fi nal e o pagamento de tri-
butos diretos incidentes sobre a renda, que aparecem respectivamente na 
interseção com as linhas “produtos” e “governo”. O valor poupado pelas 
famílias é o saldo da sua renda depois daqueles usos e aparece na linha 
correspondente à conta capital.

A linha “empresas” apresenta um único valor, na interseção com a coluna 
“fatores”, que registra os rendimentos recebidos do fator capital. A coluna 
“empresas” mostra as transferências desses rendimentos para as famílias 
e o exterior e o pagamento de tributos diretos sobre a renda, valores que 
se encontram, respectivamente, na interseção com as linhas “famílias”, 
“ROW” e “governo”. As transferências às famílias já foram descritas an-
teriormente. As transferências feitas ao exterior se referem principalmente 

5  Ao creditar o pagamento de juros do governo às famílias, admite-se que elas são, em última ins-
tância, as proprietárias das empresas e suas credoras líquidas.

6  Será conveniente, no futuro, separar a seguridade social do restante do governo, quando então 
esses valores aparecerão em linhas distintas, em vez de somados.
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TABELA 1

Uma SAM Estilizada

DE

PARA

PRODUÇÃO
FATORES

CONTA CORRENTE DOS AGENTES CONTA CAPITAL AGREGADA

ATIVIDADES PRODUTOS FAMÍLIAS EMPRESAS GOVERNO EXTERIOR FBK INTERMEDIAÇÃO 

A P F HH EMP GOV ROW CAP FIN

A  Vendas 
domésticas

  Exportações  

P Consumo 
intermediário

  Consumo 
privado

Consumo 
público

 Investimento 

F
Valor 
adicionado

   Remuneração 
de fatores 
domésticos 

 

HH
  Salários  Transferências 

das empresas 
às famílias

Transferências 
do governo às 
famílias

Transferências 
do ROW às 
famílias

 

EMP   Lucros    

GOV
Tributos s/ 
faturamento e 
valor adicionado

Tributos s/ 
vendas e 
importações

Tributos s/ 
fatores

Tributos s/ 
renda das 
famílias

Tributos s/ lucro 
das empresas

  

ROW
 Importações Salários e lucros 

distribuídos
 Transferências 

das empresas 
ao ROW

Transferências 
do governo ao 
ROW

  

CAP    Investimento 
das famílias

Investimento 
das empresas

Investimento do 
governo 

Investimento 
externo

 

FIN
Empréstimos e 
aplicações das 
famílias

Aplicações 
fi nanceiras das 
empresas

Empréstimos 
tomados pelo 
governo

Capital externo 
de portfolio



336  MATRIZES DE CONTABILIDADE SOCIAL (SAM) PARA O BRASIL DE 1990 A 2005

ao pagamento da remuneração do passivo externo líquido privado7 e são, 
portanto, iguais aos lucros distribuídos e repatriados, mais os juros pagos 
sobre a dívida externa privada.

Na linha “governo”, encontra-se o detalhamento das suas receitas corren-
tes, que são oriundas do pagamento dos vários tributos, agregados e distri-
buídos nas colunas da SAM de acordo com a sua incidência. Eles recaem 
sobre as atividades, os produtos, os fatores, as famílias e as empresas, que 
são células encontradas na interseção com as colunas correspondentes e já 
foram comentadas acima. 

A coluna “governo” mostra como essas receitas são empregadas: no custeio 
do consumo do governo, nas transferências para as famílias e nas transfe-
rências para o resto do mundo. As transferências ao exterior se referem, 
principalmente, ao pagamento de juros sobre a divida publica externa. Por-
tanto, o dispêndio com o pagamento de juros sobre a dívida pública total é 
a soma das transferências do governo às famílias e ao resto do mundo para 
esse fi m. Finalmente, a diferença entre o total das receitas e despesas cor-
rentes corresponde à sua poupança em conta corrente e, portanto, aparece 
na linha da conta capital.

A linha “resto do mundo” (ROW) mostra os recebimentos de divisas pelo 
exterior, relativos ao pagamento das importações, à remuneração dos fato-
res externos (mão-de-obra e capital) e às transferências do governo e das 
empresas.8 Na coluna “ROW”, encontra-se o detalhamento do uso feito 
pelo resto do mundo dos valores recebidos por ele: o pagamento das ex-
portações, a remuneração de fatores domésticos fornecidos ao exterior e as 
transferências às famílias, todos eles já discutidos anteriormente. O saldo é 
a poupança do resto do mundo e representa o défi cit em conta corrente do 
balanço de pagamentos. Ele aparece na interseção da coluna “ROW” com a 
linha relativa à conta de capital e, quando positivo, corresponde a uma ab-
sorção líquida de poupança externa pelo país. Na hipótese de aquele saldo 
ser negativo, ou seja, de que o balanço de pagamentos seja superavitário, 
o país estará remetendo poupança ao exterior e estará, conseqüentemente, 
reduzindo seu passivo externo líquido.

7  O passivo externo líquido é igual à soma do capital de risco, que é o valor cumulativo dos inves-
timentos diretos e de portfolio feitos no passado, com o capital de empréstimo, que é representado 
pela divida externa líquida das empresas.

8  Há, também, um fl uxo do resto do mundo para o país relativo ao pagamento da remuneração de 
fatores e a transferências para empresas e governo, mas eles são de muito menor monta do que o 
fl uxo que aparece nessas células da SAM. Por simplicidade, então, nessas células aparece o valor 
líquido deles. 
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A linha “capital” mostra os recebimentos da conta capital, ou seja, o inves-
timento dos vários agentes: famílias, empresas, governo e setor externo. 
O uso dos recursos da conta capital é o investimento e, portanto, o único 
valor não-nulo na coluna “capital” é o encontrado na linha “produtos”, que 
representa a aquisição de bens de capital.

Finalmente, a matriz inclui também como uma entidade o mercado fi nan-
ceiro, representado na linha “FIN”, que mostra as transferências de pou-
pança entre os agentes econômicos feitas pela intermediação fi nanceira. A 
coluna correspondente tem valor nulo, pois o saldo das posições credoras e 
devedoras dos agentes frente ao fundo de intermediação, que representa o 
mercado fi nanceiro, é necessariamente nulo.

3. A Construção da SAM Agregada 

A SAM e as CN são maneiras similares, porém distintas, de apresentar as 
fontes e usos de recursos dos agentes da economia. Enquanto, na SAM, 
eles aparecem como linhas e colunas, respectivamente, nas CN, eles são 
apresentados em forma tabular, com os usos à esquerda e os recursos à 
direita. Uma das vantagens da apresentação matricial é que cada valor apa-
rece uma única vez, enquanto na tabular o mesmo valor aparece, em geral, 
em pelo menos duas tabelas: uma vez como uso e outra vez como recurso 
e, em alguns casos, outras vezes mais. Em conseqüência, essa última forma 
exige um cuidado maior na manutenção da consistência global das contas. 
Na SAM, a consistência é imposta pela igualdade entre o total da linha e 
da coluna correspondentes. Por outro lado, a apresentação tabular das CN 
é mais compacta, uma vez que dispensa a apresentação dos blocos da SAM 
que contêm valores nulos. 

A Tabela 2 detalha os elementos da SAM já discutidos no contexto da 
Tabela 1 e será empregada a seguir para descrever a macro SAM, que se 
distingue da matriz desagregada por não apresentar o detalhe setorial e 
fi scal. O interesse em modelar mecanismos fi scais impôs a necessidade de 
detalhar o sistema tributário e tratar o regime geral de previdência social 
(RGPS) como uma entidade distinta. 
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TABELA 2

A Estrutura da Macro SAM (1990–2005)
 ACTIV COMM LABOR CAP LAND HHALL ENT GOV MPAS TAXAS CAPACC ROW FINCAP

ACTIV   A           T

COMM D      I   Q  W1   S 

 LABOR  B1       

 CAP  B2       

 LAND  B3            

 HHALL    G1  K  G3   N2  R  W2    V1

 ENT  C1    G2  G4   N1    V2

 GOV  W5   W4     H   O   V3

 MPAS  C2   W6      W3     

 TAXAS  E1  E2   J1  J2    

 
CAPACC       L1  L2  L3     L4

ROW U F1 F2 M1 M2

 FINCAP       P1  P2  P3    V4

DEFINIÇÕES 

D Consumo intermediário
B1 Renda do trabalho
B2 Renda do capital
B3 Renda da terra (total)
C1 Pagamento dos inativos do setor público
C2 Contribuição para o regime geral da seguridade social
A Vendas domésticas
U Importações
E1 Impostos sobre as atividades
E2 Impostos sobre bens e serviços
F1 Pagamento dos serviços de mão-de-obra fornecidos pelo resto do mundo
F2 Pagamento dos serviços de capital fornecidos pelo resto do mundo
G1 Salários
G2 Lucros das empresas
G3 Renda da terra paga às famílias
G4 Renda da terra paga às empresas
H Receita de desestatização
I Consumo das famílias
J1 Impostos diretos pagos pelas famílias
J2 Impostos diretos pagos pelas empresas

K
Dividendos e retiradas pagos às famílias + parcela do rendimento de 
autônomos que é rendimento do capital

L1 Investimento das famílias
L2 Investimento das empresas
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L3 Investimento do governo
L4 Investimento externo direto (líquido)
M1 Juro sobre a dívida externa privada
M2 Juro sobre a dívida externa pública 
N1 Juro pago pelo governo sobre a dívida pública interna

N2
Juros pagos às famílias + outras transferências correntes + benefícios da 
previdência privada

O Transferências da renda dos fundos fi scais (impostos) para o governo
P1 Empréstimos do setor fi nanceiro para as famílias
P2 Empréstimos das empresas ao setor fi nanceiro
P3 Empréstimos do setor fi nanceiro para o governo
Q Consumo do governo

R

Transferências do governo para as famílias: pagamentos aos servidores 
públicos inativos + transferências assistenciais + transferências sociais em 
espécie

S Investimento (total)
T Exportações
U Trabalho doméstico fornecido para o resto do mundo
V1 Transferências unilaterais líquidas recebidas do exterior
V2 Variação liquida da dívida externa privada
V3 Aumento líquido da dívida externa pública + variação de reservas
V4 Investimento em carteira

W1
Compras de serviços de administração pública pela previdência social do setor 
privado 

W2 Benefícios pagos regime geral de previdência às famílias
W3 Défi cit de caixa da previdência social do setor privado
W4 Contribuição social efetiva dos empregados do setor público
W5 Contribuição social do empregador da administração pública imputada 
W6 Contribuição social dos empregados do RGPS

As duas primeiras linhas e colunas da Tabela 2 representam as atividades 
e os produtos, denominados, respectivamente, “ACTIV” e “COMM”. Nas 
linhas e colunas seguintes encontramos os três fatores de produção: tra-
balho, capital e terra, denominados respectivamente “LABOR”, “CAP” e 
“LAND”. Os agentes domésticos – as famílias, as empresas, o governo e o 
regime geral de previdência (RGPS) – aparecem em seguida e são denomi-
nados, respectivamente, “HH”, “ENT”, “GOV” e “MPAS”. 

Enquanto, na Tabela 1, os tributos foram discriminados exclusivamente 
com base na sua incidência – sobre vendas, atividades, fatores e renda – e 
apareciam ao longo da linha referente ao governo, nas SAMs desagrega-
das, são representados por fundos fi scais que aparecem em linhas e colu-
nas destacadas. Eles recolhem a arrecadação de cada um dos tributos e a 
repassam ao governo. Isso permite diferenciar os tributos também quanto à 
sua natureza e possibilita uma descrição mais precisa do sistema tributário 
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nacional. Por simplicidade, na Tabela 2, eles são representados de forma 
consolidada como a linha e coluna “TAXAS”, agrupando as rubricas deta-
lhadas no Quadro 2. 

QUADRO 2

Os Fundos Fiscais da SAM Desagregada
Acrônimo Descrição

DIRTAX Impostos diretos sobre a renda das famílias (IRPF) – na coluna HH

DIRTAX Impostos diretos sobre o lucro das empresas (IRPJ, CSSL etc.) – na 
coluna ENT

INDTX Tributos sobre o faturamento das empresas (principalmente Cofi ns e 
PIS/Pasep) 

SECTAX Impostos sobre o valor adicionado (basicamente ICMS e IPI) 
TARIFFS Tarifas de importação
CONTAX Impostos sobre o consumo de bens e serviços
ADTAXM ICMS, IPI e outros tributos sobre as importações
CVA Contribuição sobre valor adicionado (Cofi ns e PIS/Pasep)

Os pagamentos e recebimentos do sistema de previdência ofi cial dos tra-
balhadores da iniciativa privada são registrados na entidade “MPAS”. O 
sistema de previdência dos servidores públicos foi mantido como parte 
integrante do governo. 9

As linhas e colunas restantes da Tabela 2 correspondem à conta corrente 
com o resto do mundo, à conta de acumulação de capital e intermediação 
fi nanceira, denominadas “ROW”, “CAPACC” e “FINCAP”, respectiva-
mente.

Finalmente, como exemplo, a Tabela 3 mostra a Tabela 2 preenchida com 
os dados de 2005. 

9  Pagamentos de aposentadorias e pensões deduzidos das contribuições dos servidores ativos. O 
tratamento dado a esse item aqui é diferente daquele adotado na SAM 2003, em que ele foi apre-
sentado como uma entidade. 
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TABELA 3

A Macro SAM para 2005 
2005 ACTIVITY COMM LABOR CAP LAND HHALL ENT GOV MPAS TAXES CAPACC ROW FINCAP

ACTIV – 3.656.809 – – – – – – – – –  324.842 –

COMM  1.944.430 – – – –
 

1.294.230 –  340.075 8.439 –  347.976 – –

 LABOR  734.033 – – – – – – – – – – – –

 CAP  799.827 – – – – – – – – – – – –

 LAND  24.109 – – – – – – – – – – – –

 HHALL – –  630.228 
 

213.749 7.233 –  54.844  231.851 
 

306.448 – – 8.331 –

 ENT 5.294 –  –
 

533.689  16.876 – –  157.146 – – –  (59.358) –

 GOV  38.689 – 8.612 – – – –  – –  521.878 –  (18.670) –

 MPAS  135.836 –  95.725 – – – 187  83.139 – – – – –

 TAXES  299.433  30.979 – – –  64.811 
 

126.655  – – – – – –

 CAPACC – – – – –  84.380 
 

186.372  35.218 – – –  42.006 –

 ROW –  247.362  (532)  52.389 – – 8.618 1.112 – – – – –

 FINCAP – – – – – 9.262 
 

276.971 (298.031) – – –  11.798 –

 TOTAL  3.981.651 
 

3.935.150  734.033 
 

799.827  24.109 
 

1.452.683 
 

653.647  550.510 
 

314.887  521.878  347.976  308.949 –
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4. Construção da SAM Desagregada 

A SAM desagregada tem a mesma estrutura básica da agregada, mas nela 
as entidades singulares que representam as atividades e bens são substi-
tuídas por matrizes e vetores. O nível de detalhamento da SAM quanto 
ao aspecto setorial – 39 atividades e 39 bens e serviços – foi escolhido 
tendo em vista a utilização passada e prospectiva do modelo CGE-IPEA. 
A redução do número de atividades de 43, encontrado nas CN, para 39 foi 
feita consolidando quatro dos setores de serviços. Como no modelo, por 
conveniência de uso, o número de bens é igual ao de atividades, o conjunto 
de bens e serviços da SAM também foi consolidado com relação àquele 
que aparece nas CN, para que a sua dimensão seja também igual a 39. A 
principal vantagem dessa simplifi cação é a conveniência que ela traz para a 
obtenção de dados para o modelo, uma vez que muitas estatísticas e infor-
mações referentes aos bens e serviços são levantadas e apresentadas com 
a mesma desagregação dos setores industriais que os geram, ou seja, a das 
atividades. O mapeamento da classifi cação para as atividades e os bens e 
serviços empregada no modelo, com relação àquela empregada nas CN, é 
apresentado nos apêndices de Tourinho, Silva e Alves (2006).

4.1 A SAM com Quatro Bens e Quatro Atividades

Nessa seção, mostramos como os dados das CN são manipulados para 
compor as células relevantes de SAM. Para facilitar a exposição, utiliza-
mos as matrizes das CN nas quais os bens e serviços e as atividades são 
consolidados em quatro grandes grupos, de acordo com sua natureza: agro-
pecuária, extração mineral, transformação e serviços. As tabelas resultan-
tes são denominadas aqui a versão 4 x 4 dos quadros de usos e recursos de 
bens e serviços e são mais adequadas para apoiar a discussão que se segue 
do que os quadros completos, porque são muito mais compactas.

O quadro de recursos para o ano de 2003 é mostrado na Tabela 4, para colo-
car em termos concretos a discussão que se segue. As suas cinco primeiras 
colunas apresentam a composição da oferta total, a preços de consumidor, 
segundo seus componentes básicos: margens de distribuição e transporte, 
impostos indiretos sobre bens e oferta total a preços básicos (na porta da 
fábrica). As colunas 2 e 3, referentes às margens, servem para desagregar a 
célula A da Tabela 2. Os impostos contidos na coluna 4 são o ICMS e o IPI, 
cuja apresentação nesse quadro sugere que sua base de incidência sejam 
as vendas fi nais. Entretanto, sua incidência é, em realidade, sobre o valor 
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TABELA 4

Recursos de Bens e Serviços (2003)
(Valores Correntes em R$ Milhão)

PRODUÇÃO DAS ATIVIDADES

TOTAL DA 

ECONOMIA

IMPORTAÇÃO

Oferta Total 

a Preço de 

Consumidor

Margem

de

Comércio

Margem

de

Transporte

Impostos

Oferta Total

a Preço

Básico

Agrope-

cuária

Extrativa

Mineral

Transfor-

mação
Serviços

Dummy

Financeiro

Total da

Atividade
Ajuste CIF/FOB

Importação 

de

Bens

Importação 

de

Serviços

Agropecuária 284.386 19.005 5.462 4.805 255.114 245.775  0  2.053  717  0  248.544   0  6.570 0

Extração 

Mineral
98.529  224 3.526 357 94.423  52  74.631  2.048  0  0  76.731   0  17.691 0

Transformação 1.588.613 116.379 18.707 110.516  1.343.011  13.956  317 1.138.536  56.275  0 1.209.084   0  133.927 0

Serviços 1.413.971 (-) 135.608  (-) 27.695 44.900  1.540.260  1  89  5.626  1.486.093  0 1.491.808   (-) 7.886  0 48.452

Ajuste CIF/FOB  0   7.886  (-) 7.886 0

Total 3.385.499  0  0 160.578 3.232.808  259.784  75.037 1.148.261  1.543.084  0 3.026.167   0  150.302 48.452

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.
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TABELA 5

Usos de Bens e Serviços 2003
(Valores Correntes em R$ Milhão)

Descrição do 
Produto

CONSUMO INTERMEDIÁRIO DAS ATIVIDADES TOTAL 
DA

ECONOMIA

DEMANDA FINAL

Demanda
TotalAgrope-

Cuária
Extrativa
Mineral

Transfor-
mação

Serviços
Dummy

Financeiro

Total
da

Atividade

Exportação
de

Bens

Exportação
de

Serviços

Consumo
da

 Administra-
ção Pública

Consumo
das 

Famílias

Formação
bruta

de
Capital 

Fixo

Variação
de

 Estoque

Demanda
Final

Agropecuária  46.819 27  127.548  8.306 182.700   17.438  58.482  6.111  19.654  101.686  284.386

Extração 
Mineral

977  1.893  72.415  1.176 76.461   19.162  2.906  22.068  98.529

Transformação  64.388  9.707  517.530  305.994 897.619   189.079  399.556  94.169  8.190  690.993  1.588.613

Serviços  9.409  8.522  93.312 287.879  74.661  473.782    29.153  309.631  424.945  176.461  940.189  1.413.971

Total  121.593 20.149  810.805  603.355  74.661 1.630.563   225.680  29.153  309.631  882.983  276.741  30.750  1.754.937  3.385.499

Componentes do Valor Adicionado         

Valor 
Adicionado 
Bruto ( PIB )

 138.191 54.888  337.457  939.729  (-) 74.661 1.395.604  1.556.182

Remunerações  14.247  3.703  79.153  457.045 554.149  554.149

 Salários  11.613  2.512  57.079  328.677 399.882 399.882

 Contribuições 
Sociais Efetivas

2.634 1.191 22.074 64.238 90.136 90.136

 Contrib. 
Sociais 
Imputadas

64.131 64.131 64.131

Excedente 
Operacional 
Bruto (Incl. 
Rend. de 
Autônomos)

124.178 47.994 210.727 430.445  (-) 74.661 738.683 738.683

Impostos Líq. 
de Subsídios 
 (s/ Produção e 
Importação)

 (-) 234 3.191 47.577 52.239 102.773 263.350

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.
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adicionado das atividades e, para traduzir esse fato na SAM, essa última 
coluna é transformada em uma linha do modo descrito na próxima seção.

As quatro colunas seguintes da Tabela 4 mostram a composição do produto 
de cada atividade (indicada na coluna) em termos dos bens e serviços (indi-
cados nas linhas). Portanto, cada célula daquela matriz contém o valor do 
pagamento da entidade representada na linha para aquela representada na 
coluna. Como a célula D da Tabela 2 contém os pagamentos da entidade 
representada na coluna para aquela na linha, conclui-se que a matriz que a 
expande é a transposta da matriz da indicada acima.

A coluna 10 da Tabela 4 mostra que a “dummy fi nanceira”, que representa a 
atividade de intermediação fi nanceira, é uma atividade sem produto explí-
cito, pois o seu resultado se incorpora ao produto das outras atividades.

Finalmente, a consolidação das três últimas colunas da Tabela 4 mostra 
a composição das importações em termos dos bens e serviços e permite 
construir o vetor que desagrega a célula U da Tabela 2.

A Tabela 5 apresenta a versão 4 x 4 da tabela de usos de bens e serviços das 
CN, que mostra como a oferta total de bens e serviços a preços de mercado 
é alocada aos diversos agentes da economia. As suas linhas representam 
os diversos bens e serviços, e nas quatro primeiras colunas aparece o con-
sumo intermediário da atividade correspondente. Essa parte da tabela é, 
portanto, a que desagrega a célula D da Tabela 2.

As demais colunas mostram os vetores que decompõem, em termos dos 
produtos, os diversos elementos da demanda fi nal – exportações de bens 
e de serviços, consumo fi nal das famílias e do governo e o investimento 
(formação bruta de capital fi xo mais variações de estoque) – e permitem a 
desagregação das células T, I, Q, e S da Tabela 2, respectivamente. 

As linhas seguintes da Tabela 5 apresentam o valor adicionado de cada 
atividade e sua decomposição em remuneração da mão-de-obra, excedente 
operacional bruto e remuneração da terra. Os elementos na interseção des-
sas linhas com as colunas correspondentes às atividades são os vetores que 
desagregam as células B1, B2 e B3 da Tabela 2. 

Por fi m, a última linha é a soma dos impostos indiretos sobre a produção 
e sobre a importação. Separando-os, do modo descrito na próxima seção, 
obtemos a desagregação da célula E1 da Tabela 2.
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A discussão precedente expôs, de modo sintético, a desagregação das ativi-
dades e os produtos da Tabela 2. O detalhamento completo da implementa-
ção dessa desagregação é apresentado na próxima seção. 

4.2 A SAM com 39 Atividades e 39 Produtos

A SAM com 39 atividades e 39 produtos foi construída em etapas. Primei-
ro, partindo da representação da tecnologia nas CN de formato retangular 
(com 42 atividades e 80 bens), obtemos uma representação com o formato 
quadrado consolidando apenas bens e serviços e obtendo ainda uma matriz 
com 42 atividades e 42 bens. Em seguida, agregamos quatro dos “serviços” 
em um único item e também consolidamos as atividades correspondentes, 
reduzindo a dimensão da matriz quadrada para 39. 

A seguir, discutimos os detalhes dessas duas operações. Dado o tamanho 
das matrizes envolvidas, elas são descritas algebricamente, mas a meto-
dologia pode ser acompanhada fazendo referência à versão 4 x 4 daquelas 
tabelas, apresentadas na seção anterior. 

A SAM com 42 Atividades e 42 Produtos

Para obter uma matriz tecnológica quadrada, é necessário agregar os 80 
bens e serviços em 42 novos itens que tenham uma correspondência biuní-
voca com as 42 atividades. Isso é feito multiplicando a matriz original por 
uma matriz de conversão, que é construída com base na matriz de produ-
ção das atividades, que será representada por Π (em negrito), onde Π

ij
 é a 

produção do bem i pela atividade j. A matriz de produção pode ser obtida 
diretamente da tabela de recursos de bens e serviços, como já foi apontado 
anteriormente. 

A matriz de composição do produto setorial, que indica a participação do 
bem i na produção total da atividade j, é obtida dividindo os elementos de 
cada linha de P pelo seu total. A matriz de conversão, representada pelo 
símbolo Γ, é obtida transpondo a matriz de composição. Formalmente, 
Γ

ji 
= Π

ij
/ Σ

k 
Π

kj
, e sua dimensão é [42 x 80]. Ela contém, em cada uma 

de suas linhas, a composição do bem composto da SAM, em termos dos 
bens das CN.
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Os vetores da SAM correspondentes aos pagamentos feitos pelas ativida-
des ou agentes para os mercados de bens 10 são calculados com base nos 
vetores da matriz de usos e recursos de bens e serviços das CN, pré-multi-
plicando pela matriz Γ, como indicado na equação (1), 

 χ = Γ × γ  (1)

onde χ é um vetor genérico de pagamentos para os mercados de bens da 
SAM (correspondente às células da linha COMM da Tabela 2) e g é o ve-
tor-coluna correspondente das tabelas de recursos e usos de bens e serviços 
das CN. Examinando as dimensões dos elementos da equação (1), verifi ca-
se que dela resulta um vetor-coluna, pois [42x1]=[42x80]x[80x1].

Os vetores da SAM correspondentes aos pagamentos feitos pelos merca-
dos de bens para as atividades e para o governo são obtidos de modo aná-
logo, utilizando a equação (2) para calcular o transposto do vetor da SAM 
que representa os vetores-coluna correspondentes das tabelas de recursos e 
usos de bens e serviços das CN.

 ψ´ = Γ × γ  (2)

onde ψ é um vetor-linha genérico de pagamentos feitos pelos mercados de 
bens da SAM (correspondente às células da coluna COMM da Tabela 2). 
Examinando as dimensões dos elementos da equação (2), verifi ca-se que 
dela resulta um vetor-linha, pois [1x42]`–[42x1–[42x80]x[80x1]. A ausên-
cia de simetria entre as equações (1) e (2) decorre do fato de que nas linhas, 
tanto da tabela de recursos quando da de usos, aparecem os bens e serviços 
e, portanto, tanto os pagamentos quanto os recebimentos dos mercados de 
bens são representados nelas como vetores-coluna. 

As equações (1) e (2) asseguram que a composição dos bens e serviços 
agregados (dimensão 42) é, em termos de bens da classifi cação anterior 
(dimensão 80), igual àquela encontrada na produção da atividade corres-
pondente. Desse modo, na nova representação, cada atividade produz um 
único bem ou serviço, exceto para as margens de comércio e transportes, e 
cada um deles é produzido por apenas uma atividade. Portanto, os bens e 
serviços são “produtos” das atividades correspondentes, nomenclatura que 
será utilizada de agora em diante.

10 Eles são, por exemplo, os vetores correspondentes às exportações, importações, impostos de im-
portação, impostos indiretos, consumo das famílias, consumo do governo e investimentos.
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No cálculo da SAM, o processo de agregação dos produtos foi feito utili-
zando as equações (1) e (2), mas por etapas, como descrito nas próximas 
seções. Nas duas primeiras delas, cuidamos dos ajustes necessários aos 
dados da tabela de recursos para lidar com a existência, nela, das margens 
de comércio e transporte, e da dummy fi nanceira. Nas seções subseqüentes, 
tratamos da agregação dos dados da tabela de usos.

As Margens de Distribuição

O valor dos serviços de comercialização e transporte que se incorporam 
aos bens é medido pelos acréscimos dos seus preços, que ocorrem ao lon-
go do processo de distribuição (margens). O seu total é a diferença entre o 
preço ao consumidor e o preço recebido pelos produtores (preços básicos), 
adicionados dos impostos indiretos. Na matriz de recursos das CN, elas 
aparecem explicitamente na composição da oferta a preços de mercado, 
mas na SAM elas se integram aos bens produzidos pelas diversas ativida-
des. Na nossa SAM, portanto, os bens são um amálgama de um bem e um 
serviço: o primeiro é produzido pela própria atividade, enquanto o segundo 
é produzido pelas atividades comércio e transportes. 

Examinando essa formulação sob a ótica da produção, verifi camos que 
cada uma das atividades produz o bem correspondente, exceto as ativida-
des associadas àquelas margens, que “produzem” uma parte de cada um 
dos bens. Para representar a tecnologia desse modo adota-se a hipótese de 
que os bens e serviços na SAM são, de fato, bens compostos. A tecnologia 
que produz esse bem composto é introduzida na SAM através da matriz 
de vendas internas,11 que desagrega a célula A da Tabela 2 e é denominada 
matriz A (em negrito) da SAM. Ela tem uma estrutura especial e contém, 
na linha correspondente à atividade “comércio”, o valor da margem de 
comércio do produto da atividade representada na coluna correspondente. 
A linha correspondente à atividade de transporte tem uma composição aná-
loga. Como cada atividade produz apenas um bem (composto), as linhas e 
colunas restantes da matriz A compõem uma matriz diagonal. 

Transpondo o vetor-coluna referente à margem de comércio da tabela de 
recursos das CN e empregando a equação de agregação (2), obtemos o 
vetor-linha das margens de comércio da SAM. Ela corresponderá à linha 
relativa ao comércio da matriz de vendas internas, mas apenas depois que a 
quantidade de “comércio” produzida pela própria atividade comércio seja 

11  Essa matriz é denominada matriz “make” na literatura internacional.
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ajustada de modo que a sua produção total não se altere.12 Levando em 
conta que o índice de “comércio” no vetor de atividades e produtos da nos-
sa SAM é igual a 34, podemos formalizar esse ajuste por meio da equação 
(3), que redefi ne aquele elemento da matriz de vendas internas, deduzindo 
as margens e as exportações da produção total de comércio. 

 A
34,34

 = Σ
k
 Π 

34k
 – Σ

k≠ 
A

34,k 
– T

34 
(3)

Na equação (3), A e Π foram defi nidos anteriormente e T (em negrito) é 
o vetor da SAM que contém os pagamentos do resto do mundo para os 
mercados de bens e serviços. Desse modo, a produção total da atividade 
comércio, contida na matriz de produção das CN é igual, na SAM, à soma 
da produção direta, com a indireta, incorporada aos produtos, e com as 
exportações.

Para lidar com a margem de transporte, empregamos um procedimento 
análogo àquele descrito acima para a margem de comércio, e dele resulta o 
vetor respectivo da matriz de vendas internas. A única alteração necessária 
é a substituição, na equação (3), do índice da atividade comércio por aque-
le da atividade de transporte, ou seja, o valor 34 por 35. 

A Dummy Financeira

Nas tabelas de usos de bens e serviços, há, na matriz de consumo interme-
diário das atividades, o consumo de serviços fi nanceiros de cada atividade. 
Entretanto, das CN para anos anteriores a 1995, essa linha registra apenas 
os serviços fi nanceiros cobrados pelas instituições fi nanceiras diretamente 
das atividades e não inclui juros e correção monetária pagos, liquidamente, 
por elas. Nesses anos, os juros líquidos totais pagos pelo setor produtivo 
são medidos de forma indireta e são tratados como consumo intermediário 
do bem “serviço fi nanceiro” por uma atividade fi ctícia representada pela 
coluna “dummy fi nanceira”. Ela é uma atividade virtual porque o valor 
de sua produção total é nulo, pois se arbitra que o seu valor adicionado é 
negativo e igual (em módulo) ao valor do seu consumo intermediário. Ao 
fazer a produção total ser nula, desaparece a necessidade de identifi car a 
demanda daquele “produto” pelas atividades, contornando, assim, a defi -
ciência de informação estatística quanto a esse dado. Nos anos posteriores 
a 1995, essa variável não aparece, impondo a necessidade de eliminá-la 

12  Esse ajuste é necessário porque, nas CN, o bem “comércio” incluía as margens, que agora se 
incorporaram aos outros bens de economia.
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naqueles anos para termos um conjunto consistente de matrizes. Para isso, 
o valor do consumo intermediário da dummy fi nanceira foi distribuído en-
tre as 42 atividades proporcionalmente à participação de uma delas no ex-
cedente operacional bruto total da economia (excluindo-se o rendimento 
dos autônomos). O vetor assim obtido foi adicionado ao vetor de serviços 
fi nanceiros explicitamente remunerados, descritos acima, e utilizado para 
substituir a linha correspondente aos “serviços fi nanceiros” na matriz de 
consumo intermediário das atividades, da tabela de uso de bens e serviços. 
Isso implica que a dummy fi nanceira fi ca incorporada ao consumo interme-
diário de serviços fi nanceiros das atividades. Para manter a consistência da 
matriz, o excedente operacional bruto de cada atividade foi reduzido de um 
valor igual ao do aumento do consumo intermediário.

O Consumo Intermediário

Na SAM desagregada, os pagamentos das atividades para os bens regis-
tram o consumo intermediário dos diversos bens, por cada atividade. Esses 
pagamentos são representados na SAM por uma matriz D (em negrito), de 
dimensão 42X42, que corresponde ao elemento D da Tabela 2.

A equação (1) pode ser empregada para transformar a matriz retangular de 
demanda intermediária das atividades da tabela de usos das CN, na matriz 
quadrada empregada na SAM. Isso é possível porque aquelas matrizes são 
apenas vetores-coluna justapostos e, portanto, a equação pode ser aplicada 
a cada um deles. Supondo que γ é a matriz I-O extraída da tabela de usos 
de bens e serviços das CN, já com os ajustes relativos à dummy fi nancei-
ra, então χ será a matriz de pagamentos das atividades para os produtos. 
Examinando as dimensões, verifi ca-se que C é uma matriz quadrada, pois 
[42x42]=[42x80]x[80x42]

A Demanda Final

A equação (1) é empregada para transformar os vetores-coluna da deman-
da fi nal dos agentes nos vetores da SAM correspondentes às células D, E 
e F da macro SAM. 

As exportações aparecem na SAM como pagamentos do resto do mundo 
para as atividades e correspondem à célula T da macro SAM. Já na tabela 
de usos de bens e serviços das CN, elas também aparecem como um ve-
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tor-coluna, porém desagregadas por bem (dimensão 80). A equação (1) foi 
então empregada para obter o vetor-coluna das exportações, em termos dos 
bens compostos representativos do produto das atividades, e o resultado foi 
lançado na SAM, fazendo uso da correspondência biunívoca entre bens e 
atividades na SAM. 

As importações aparecem na SAM como pagamentos dos produtos para 
o resto do mundo, refl etindo o fl uxo físico que ocorre em sentido inverso, 
e correspondem à célula U da Tabela 2. Elas são um vetor-linha, obtido 
pela aplicação da equação (2) ao vetor-coluna correspondente, extraído da 
tabela de recursos de bens e serviços das CN. 

Os Tributos sobre Bens

Os impostos indiretos sobre os produtos, que aparecem na tabela de re-
cursos de bens e serviços das CN, se referem principalmente ao ICMS e 
ao IPI/ISS. Eles são tratados nas CN como impostos sobre o consumo 13 e 
poderiam ser lançados na SAM no fundo fi scal CONTAX (ver Quadro 2), 
bastando, para isso, apenas consolidar os produtos (de 80 para 42), com o 
auxilio da equação (2). Entretanto, tanto o ICMS quanto o IPI/ISS sobre 
a produção doméstica são, de fato, impostos sobre o valor adicionado das 
atividades e são mais bem representados como um vetor-linha. Assim, na 
SAM, sua arrecadação é dividida, para produto, entre dois outros fundos 
fi scais, denominadas SECTAX e ADTAXM, que se referem às partes da-
queles tributos que incidem, respectivamente, sobre a parcela que é pro-
duzida domesticamente e sobre aquela que é importada. O primeiro incide 
sobre as atividades, incide sobre os produtos, pois a tributação dos bens 
importados ocorre na ocasião de sua internação. 

Para desagregar a arrecadação total dos impostos sobre produtos entre 
os dois fundos descritos acima, admitimos que, para cada bem, a parcela 
correspondente às importações (ADTAXM) é proporcional à participa-
ção das importações na sua oferta total (a preços básicos). 14 Ela já tem a 
conformação de um pagamento dos bens e serviços para o fundo fi scal, a 
agregação dos produtos exige apenas a aplicação da expressão (5). A parte 
doméstica (SECTAX) é igual à diferença entre a arrecadação total e aquela 

13  Segundo IBGE (2004), os impostos sobre produtos incluem o ICMS, o IPI/ISS, o Imposto de Im-
portação e os Outros Impostos sobre Produtos. Essa última categoria compreende, basicamente, o 
IOF, o Imposto sobre Exportação e o Adicional de Frete da Marinha Mercante.

14  Essa proporcionalidade resultaria, por exemplo, caso a alíquota daqueles tributos aplicada a bens 
de origem doméstica fosse igual àquela aplicada sobre os bens importados.
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correspondente às importações, obtida acima. Como ela incide sobre as 
atividades, é necessário aplicar a equação (1) para transformar essa parte 
do vetor-coluna em um vetor-linha. Em conseqüência, o vetor-linha que 
corresponde à célula que contém a arrecadação da CONTAX na SAM 
2003 tem valor nulo.

Autônomos

Foi necessário fazer hipóteses para enquadrar o rendimento dos autôno-
mos, classifi cado como rendimento misto nas CN, como renda dos fatores 
inclusos na SAM, adotando critérios razoáveis para imputar a sua distri-
buição entre eles. 15 A desagregação funcional da renda dos autônomos foi 
feita setor a setor, fazendo hipóteses ad-hoc quanto à distribuição dela, 
como indicado na Tabela 6.

A consolidação dessa distribuição funcional setorial resulta numa distri-
buição funcional agregada da renda dos autônomos, na qual cerca de um 
quarto dela remunera capital dos autônomos e os três quartos restantes re-
muneram o seu trabalho. Na Tabela 2, esses valores são alocados às células 
B1 e B2, que passam, portanto, a incluir parcelas oriundas dos rendimentos 
dos autônomos.

A renda do capital na SAM foi calculada, para cada atividade, como a 
soma do excedente operacional bruto,16 líquido do rendimento dos autô-
nomos, com a parcela relativa ao capital no rendimento dos autônomos, 
obtida deduzindo do rendimento total dos autônomos o valor devido ao 
fator trabalho, calculado como descrito acima.

15  Mesmo que introduzíssemos um outro agente na economia para representar os autônomos, te-
ríamos de especifi car o modo como sua renda é gerada pelos dois fatores presentes na SAM, ou 
teríamos de introduzir nela um novo fator, híbrido de capital e trabalho. Além disso, um novo 
agente traria uma complicação desnecessária ao entendimento da SAM, dada a sua natureza tam-
bém híbrida, intermediária entre as famílias e as empresas, e seria um estorvo à especifi cação do 
modelo CGE.

16  O rendimento bruto aqui utilizado já contempla o ajuste nos serviços fi nanceiros descrito em seção 
anterior.
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TABELA 6

Distribuição Funcional do Rendimento Misto dos Autônomos *

CÓDIGO ATIVIDADE

FRAÇÃO DO RENDIMENTO 
DE AUTÔNOMOS QUE É 

RENDIMENTO DO CAPITAL 
(%)

A-1 Agropecuária 50

A-2 Extrativa Mineral 50

A-7 Outros Metalúrgicos 50

A-14 Madeira e Mobiliário 25

A-23 Artigos de Vestuário 25

A-32 Indústrias Diversas 50

A-33  Construção Civil 10

A-34 Comércio 25

A-35 Transportes 50

A-37 Instituições Financeiras 5

A-38
Serviços Prestados às 
Famílias 25

A-39
Serviços Prestados às 
Empresas 50

A-40 Aluguel de Imóveis 90

* Nas atividades que não aparecem na tabela, o valor é nulo.

Os Tributos sobre Atividades

Os impostos sobre a produção, que aparecem na última linha da tabela de 
usos das CN, incluem a arrecadação da Previdência Ofi cial e as contribui-
ções para o FGTS, para o INSS (exclusive as contribuições dos funcioná-
rios públicos) e os Outros Impostos sobre a Produção. Esse último item é 
constituído, basicamente, pelas Contribuições do Salário Educação, para o 
Sistema “S” (Sesi, Sesc, Senai e Senac), o Cofi ns e o PIS/Pasep. A seguir, 
descrevemos como distribuímos aquela linha das CN entre os vários fun-
dos fi scais da SAM, todos eles incidentes sobre as atividades. 

Previdência – RGPS

Os dados relativos à previdência social do setor privado estão registrados 
na coluna e linha da instituição correspondente – MPAS, que foi separada 
do governo como um todo. Para isso, ela “compra” uma parte dos servi-
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ços de administração pública, que, na matriz de usos e recursos, são todos 
adquiridos pelo governo. As contribuições das atividades são fornecidas 
pelas CN desagregadas, enquanto os gastos são discriminados na Tabela 
A1, construída com base em dados da CEI e de outras fontes. 

Previdência – Setor Público

A conceituação utilizada nas CN para a despesa de pessoal da atividade que 
produz serviços de administração pública foi alterada para excluir delas as 
despesas com os inativos. Estas são lançadas como uma transferência des-
sa atividade para a instituição governo, que, por sua vez, se encarrega de 
transferi-las para as famílias. Isso diminui a renda do trabalho, aumenta as 
transferências e reduz o valor adicionado do governo. As transferências do 
governo para as famílias são apresentadas na Tabela A2, na qual também se 
encontram os outros dados relativos ao sistema de previdência social dos 
funcionários públicos necessários para fazer o ajuste. É importante notar 
que, em conseqüência desse ajuste, que muda a conceituação do que seja a 
entidade governo, com relação àquela empregada nas CN, a taxa de cresci-
mento real da despesa do governo nas SAM é diferente daquela nas CN. 

As Tarifas de Importação

A tabela de recursos de bens e serviços fornece o vetor-coluna do imposto 
de importação recolhido sobre cada um dos 80 bens das CN. A utilização 
do mesmo procedimento descrito anteriormente, por meio da matriz de 
conversão Γ, fornece o vetor-linha do imposto de importação da SAM.

Outros

Os pagamentos do PIS/Pasep, Cofi ns 17 e as Contribuições do Salário Educa-
ção e para o Sistema “S” se referem às atividades e foram alocadas ao fundo 
INDTAX. Os subsídios à exportação foram deduzidos daquele mesmo fundo. 

17  A arrecadação do PIS e Cofi ns dos setores que passaram a ser tributados com base no valor adi-
cionado, e para os quais temos informações consistentes, foi lançada no item “CVA”.
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As Células Escalares da SAM

Nas subseções acima, tratamos das células da Tabela 2 que foram desagre-
gadas na construção da SAM. As células indicadas a seguir permanecem 
escalares: renda do trabalho (líquida) transferida ao resto do mundo, ou-
tras transferências correntes líquidas recebidas do exterior, os tributos so-
bre a renda e o patrimônio das famílias e empresas, investimento externo 
direto, investimento do governo, investimento das famílias e investimento 
das empresas. 

Terra

Nas CN, a renda da terra aparece como parte do rendimento operacional 
líquido e é transferida aos agentes de duas formas: uma parte é paga direta-
mente às famílias, enquanto outra é paga às empresas, que correspondem às 
células G3 e G4, respectivamente, da Tabela 2. Para explicitá-la, imputamos 
o valor agregado da renda da terra como sendo o produto entre a área utili-
zada (em ha) e o preço de arrendamento da terra médio nacional, para cada 
ano. Por causa da diferença expressiva entre os valores de arrendamento de 
áreas de cultura e para criação animal, esse cálculo foi feito separadamente 
para essas duas atividades e é apresentado na Tabela A5 do Apêndice. 18 

Juros

As rendas de propriedade dos diversos agentes institucionais19 são regis-
tradas na SAM como transferências entre eles. Essas rendas estão classi-
fi cadas em quatro categorias: juros, dividendos e retiradas, rendimento de 
propriedade atribuído a detentores de apólices de seguros e rendas da terra 
e direitos de subsolo. Eles estão registrados nas células respectivas, indica-
das nas defi nições da Tabela 2. 

18  Áreas utilizadas com lavouras e pastagens em 2003 são 41,8 e 177,7 milhões de ha, respectiva-
mente, calculados com base no Censo Agropecuário do IBGE de 1995 e aplicando as taxas de 
crescimento em IBGE (2004e). O preço de arrendamento anual em 2003, por ha, foi de R$ 368,49 
e R$ 99,72, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), resultando em um valor total de R$ 47,73 
bilhões para a renda da terra.

19  As Rendas de Propriedade são rendimentos a receber pelo proprietário de um ativo fi nanceiro 
ou de um ativo corpóreo não produzido (terrenos e ativos de subsolo), em troca da colocação de 
fundos ou da colocação de tal ativo corpóreo à disposição de outra unidade institucional.
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Setor Externo

As contas nacionais não apresentam as transações com o exterior e o seu 
fi nanciamento com o detalhe requerido para a construção da SAM como 
desejávamos. Utilizou-se, então, o demonstrativo relativo ao balanço de 
pagamentos produzido pelo Banco Central para ratear os agregados dis-
poníveis nas CN. Isso produz as Tabelas A7 e A8 do Apêndice, que foram 
utilizadas para preencher as células correspondentes da SAM.

A SAM Com 39 Atividades e 39 Produtos

Como indicado anteriormente, as atividades “instituições fi nanceiras”, 
“serviços prestados às famílias”, “serviços prestados às empresas” e “ser-
viços privados não-mercantis” foram agregados em uma única atividade 
– “outros serviços” – por conveniência. O mesmo procedimento foi rea-
lizado para os bens correspondentes a essas atividades. Essa operação de 
agregação corresponde a uma simples substituição das colunas e linhas da 
SAM correspondentes àquelas atividades e produtos pela sua soma ele-
mento a elemento. 

5. As SAM para 1990–2005

As SAM desagregadas para os anos 1990–2005 foram construídas de acor-
do com a metodologia explicitada acima, empregando os mesmos critérios 
para todos os anos. As eventuais diferenças entre totais das linhas e colu-
nas, inevitáveis quando são utilizados dados de várias fontes, foram ajus-
tadas distribuindo-as de modo a minimizar as distorções que esse ajuste 
possa produzir.

Nas matrizes, foram calculadas preservando a moeda corrente das contas 
nacionais, ajustando apenas a sua escala, como mostra a Tabela 7. Elas 
podem ser colocadas em moeda constante fazendo uso da taxa de variação 
do defl ator implícito do PIB. As matrizes estão disponíveis para o perío-
do 1990–2005, tanto a preços correntes como a preços do ano anterior, e 
estão organizadas em dois arquivos eletrônicos que são parte integrante 
deste documento.
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TABELA 7

 A Moeda das SAM

MOEDA DAS CN MOEDA DA SAM

FATOR DE 
AJUSTE DE R$ 
PARA MOEDA 

CORRENTE 
DAS CN

DEFLATOR 
IMPLÍCITO 
VARIAÇÃO 
ANUAL (%)

1990 Cr $ milhões Cr $ bilhões 2.750.000,0
1991 Cr $ milhões Cr $ bilhões 2.750.000,0  416,68 
1992 Cr $ milhões Cr $ bilhões 2.750.000,0  969,01 
1993 CR$ milhões CR $ bilhões 2.750,0  1 996,15 
1994 R$ mil R$ milhões 1.000,0  2 240,17 
1995 R$ milhões R$ milhões 1,0  77,55 
1996 R$ milhões R$ milhões 1,0  17,08 
1997 R$ milhões R$ milhões 1,0  7,64 
1998 R$ milhões R$ milhões 1,0  4,24 
1999 R$ milhões R$ milhões 1,0  8,48 
2000 R$ milhões R$ milhões 1,0  6,18 
2001 R$ milhões R$ milhões 1,0  8,97 
2002 R$ milhões R$ milhões 1,0  10,55 
2003 R$ milhões R$ milhões 1,0  13,73 
2004 R$ milhões R$ milhões 1,0  8,04 
2005 R$ milhões R$ milhões 1,0  7,47 

Para explorar o aspecto dinâmico da evolução da economia, é necessário 
empregar em conjunto as matrizes a preços correntes e do ano anterior. 
Isso permite obter o crescimento real de qualquer variável da SAM entre 
dois anos consecutivos e também calcular a variação do preço respectivo, 
como representado nas equações (4) e (5), a seguir. Nelas, um elemento 
genérico (i,j) da matriz de contabilidade social é denotado X

ij
, quando se 

refere à matriz a preços correntes, e XA
ij
 quando se refere à matriz compu-

tada a preços do ano anterior. O argumento t representa o tempo, uma vez 
que todas essas variáveis são dinâmicas, π

ij
 é a taxa de variação do preço 

respectivo e ρ
ij
 é o crescimento real do fl uxo representado naquela célula.

 .   (4)

 

  (5)
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As expressões (4) e (5) permitem decompor a variação nominal do valor 
do fl uxo representado na célula (i,j) da SAM na variação da quantidade e 
preços respectivos, como demonstrado na equação (6).

 

 (6)

6. Conclusão

Neste texto, descrevemos como foi construído um conjunto consistente de 
matrizes de contabilidade social (SAM) para o Brasil, para os anos de 1990 
a 2005. Sua principal utilidade é permitir a calibração e o teste da versão 
dinâmica do modelo de equilíbrio geral aplicado do BNDES-Ipea, pois a 
estrutura das matrizes é consistente com a formulação daquele modelo. 

A metodologia empregada é uma adaptação daquela utilizada para a cons-
trução da SAM 2003 e descrita em Tourinho, Silva e Alves (2006). Ela 
foi implantada em um sistema de cálculo que permite a sua utilização de 
forma sistemática e padronizada para produzir as SAMs de todo o período 
considerado. O conjunto completo de matrizes estará disponível em forma-
to eletrônico, no endereço http://ww.bndes.gov.br. 
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Anexos
TABELA A1

Previdência Social – RGPS – INSS (Moeda Corrente das CN)
 RECEITAS DESPESAS RESULTADO 

Período

Contribuições 
Sociais dos 

Empregadores 
– Empresas

Contribuições 
Sociais 

Efetivas dos 
Empregadores 

– Administração 
Pública (+)

Contribuições 
Sociais 

Efetivas dos 
Empregados

Previdência 
– Recebimentos 
– Rendimentos 
de Aplicações 

Financeiras

Total de 
Receitas 
(Exceto 

Imputadas)

Benefícios 
Sociais 

Pagos, Exceto 
Transferências 

em Espécie 

Previdência 
– Despesas 

– INSS 
– LOAS + 

EPU

Consumo 
Intermediário 

de Adm. 
Pública pela 
Previdência

Total 
Despesas

Resultado de 
Caixa a ser 
Coberto por 

Transferências 
do Tesouro

Contribuições 
Sociais 

Imputadas dos 
Empregadores 

– 
Administração 

Pública

Resultado 
de Caixa 
Incluindo 

na Receita 
as Contrib. 

Sociais 
Imputadas 
da Adm. 
Publica 

1990 2.028.144 351.773 1.052.622 173.473 3.080.766 3.869.843 57.182 197.964 4.124.989 (1.044.223) 1.425.064 380.841

1991 8.944.431 1.551.372 4.642.229 357.783 13.586.659 20.800.505 260.240 1.113.451 22.174.196 (8.587.536) 6.284.755 (2.302.781)

1992 117.799.782 20.431.854 61.138.997 20.377.982 178.938.780 231.320.724 2.228.262 12.075.541 245.624.527 (66.685.747) 82.771.370 16.085.623

1993 2.459.096 426.519 1.276.290 100.273 3.735.385 5.044.241 33.159 217.097 5.294.497 (1.559.112) 1.727.870 168.758

1994 21.425.203 3.716.107 11.119.846 1.789.239 32.545.048 44.654.930 779.002 1.707.121 47.141.053 (14.596.004) 15.054.301 458.297

1995 36.564 6.342 18.977 1.122 55.541 82.243 1.141 2.842 86.226 (30.685) 25.692 (4.993)

1996 45.263 8.294 22.820 3.725 68.083 98.895 1.303 3.416 103.615 (35.532) 30.542 (4.990)

1997 47.663 7.745 25.681 109 73.344 110.094 1.551 3.847 115.492 (42.148) 34.146 (8.003)

1998 54.452 5.653 27.230 267 81.682 131.157 1.919 4.351 137.427 (55.744) 42.849 (12.895)

1999 57.922 6.211 29.740 132 87.662 139.663 2.295 4.501 146.458 (58.796) 45.738 (13.058)

2000 64.965 9.054 40.905 384 105.870 147.124 2.719 5.061 154.904 (49.034) 21.734 (27.300)

2001 72.086 11.077 49.656 467 121.742 167.004 3.369 5.688 176.061 (54.319) 25.742 (28.577)

2002 86.714 13.484 59.091 1.168 145.805 199.399 4.084 6.211 209.694 (63.889) 28.008 (35.881)

2003 91.476 15.875 67.742 385 159.218 237.475 5.063 6.657 249.195 (89.977) 31.052 (58.925)

2004 114.268 19.830 84.621 932 198.889 266.203 8.168 7.619 281.990 (83.101) 38.789 (44.312)

2005 129.263 22.433 95.725 187 224.988 296.449 9.999 8.439 314.887 (89.900) 43.879 (46.021)

Fonte--> CEI CEI CEI Ipeadata Calculado CEI Ipeadata CEI Calculado Calculado CN Desag. Calculado 
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TABELA A2

Receita e Despesa do Governo com Previdência dos Funcionários Públicos (Moeda Corrente das CN)
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Receita

Contribuição 
dos 
Funcionários 
Públicos 209.343 992.577  9.166.901 176.870  937.375  2.169  1.958  1.395  1.585  1.677  1.932  1.946  7.736  8.066  8.333  8.612 

Despesa

Pagamento a 
Inativos  1.166.635 

 
4.791.173 53.313.782  1.352.746  12.841.143 26.567 31.349 33.920 37.298 39.813 44.616 50.852 58.065 66.307 71.483 79.039 

Transferência 
a 3º. 111.848 485.714  5.574.593 149.101  1.463.339  2.971  3.306  3.822  3.500  3.297  3.891  4.506  5.055  5.857  7.360  7.521 

Fonte: Ipeadata e cálculo do autor.
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TABELA A3

Conta Corrente do Balanço de Pagamentos (Moeda Corrente das CN)

ANO 

SALDO DE 
OPERAÇÕES 
CORRENTES 

COM O 
EXTERIOR

TRANSFERÊNCIAS 
UNILATERAIS 

LÍQUIDAS 
RECEBIDAS DO 

EXTERIOR

SALDO DA 
BALANÇA 

COMERCIAL E 
DE SERVIÇOS

REMUNERAÇÃO 
DOS 

EMPREGADOS 
NÃO-

RESIDENTES 
REMETIDA 

AO EXTERIOR 
– LÍQUIDA 

RENDAS DE 
PROPRIEDADE 
REMETIDAS AO 
EXTERIOR (1)

RENDA DE 
INVESTIMENTO 

DIRETO

RENDA DE 
INVESTIMENTO 
EM CARTEIRA

RENDA DE 
OUTROS 

INVESTIMENTOS 
(JUROS) 3/

JUROS 
SOBRE 
DÍVIDA 

PÚBLICA 
EXTERNA (4)

JUROS 
SOBRE 
DÍVIDA 

PRIVADA 
EXTERNA (4) 

1990 (-) 341.270 44.783 393.456 12.110 767.399 125.344 25.446 616.609 223.911 392.698

1991 (-)1.940.900 547.249 1.265.091 37.738 3.715.502 419.112 131.919 3.164.472 2.334.667 829.805

1992 16.283.036 6.495.518 43.770.749 733.654 33.249.577 3.582.719 1.978.130 27.688.727 15.441.165 12.247.562

1993 (-) 293.789 138.168 545.539 33.724 943.772 260.256 63.654 619.862 278.123 341.739

1994 (-)3.207.077 1.478.647 1.227.081 86.468 5.826.337 2.836.164 600.899 2.389.274 844.760 1.544.514

1995 (-) 17.543 3.324 (-) 10.713 144 10.010 2.338 3.627 4.045 996 3.049

1996 (-) 24.832 2.580 (-) 15.185 61 12.166 2.299 4.393 5.474 925 4.549

1997 (-) 36.084 2.010 (-) 20.658 (-)50 17.486 5.367 6.602 5.517 953 4.564

1998 (-) 39.162 1.660 (-) 19.581 (-)123 21.364 6.523 8.117 6.724 1.316 5.408

1999 (-) 46.042 3.027 (-) 14.962 (-)256 34.363 6.630 13.951 13.783 3.470 10.312

2000 (-) 50.600 2.790 (-) 20.801 (-)145 32.734 5.902 15.570 11.263 2.715 8.548

2001 (-) 58.766 3.867 (-) 17.129 (-)219 45.723 10.690 22.174 12.859 3.208 9.652

2002 (-) 22.302 7.265 22.369 (-)328 52.264 14.237 23.956 14.071 3.967 10.105

2003 3.107 8.751 49.498 (-)333 55.475 15.154 25.992 14.328 3.928 10.400

2004 26.352 9.563 75.270 (-)528 59.009 16.502 29.690 12.818 3.047 9.771

2005 24.224 8.634 77.177 (-)532 62.119 24.444 27.946 9.730 1.112 8.618
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TABELA A4

 Financiamento do Saldo em Conta Corrente do Balanço de Pagamentos (Moeda Corrente das CN)
ANO CONTA CAPITAL 

E FINANCEIRA
INVESTIMENTO 

DIRETO 
(LÍQUIDO) + 

CONTA CAPITAL

INVESTIMENTO 
EM CARTEIRA 

+ DERIVATIVOS 
(LÍQUIDO)

OUTROS 
INVESTIMENTOS 

PÚBLICOS 
(INCLUI 

VARIAÇÃO DE 
ENDIVIDAMENTO)

OUTROS 
INVESTIMENTOS 

PRIVADOS 
(INCLUI 

VARIAÇÃO DE 
ENDIVIDAMENTO)

ERROS E 
OMISSÕES

HAVERES DA 
AUTORIDADE 
MONETÁRIA

(-=AUMENTO)

1990 396.510 24.956 115.218 93.084 163.252 (-) 22.408 (-) 32.832

1991 1.434.895 35.569 2.918.131 (-)1.120.536 (-) 398.269 355.966 150.039

1992 56.171.935 8.850.017 76.571.942 (-)16.311.854 (-)12.938.171 (-)6.254.253 (-)66.200.718

1993 1.162.300 78.003 1.324.577 (-) 107.810 (-) 132.470 (-) 98.228 (-) 770.283

1994 7.606.175 1.044.593 34.407.803 (-)9.845.403 (-)18.000.817 213.670 (-)4.612.769

1995 27.372 4.034 8.473 3.660 11.205 2.025 (-) 11.854

1996 35.351 12.985 21.690 114 562 (-) 1.809 (-) 8.710

1997 31.070 22.952 13.327 (-)900 (-) 4.309 (-) 3.509 8.524

1998 34.852 30.929 20.501 (-) 3.245 (-) 13.333 (-) 4.939 9.250

1999 31.496 49.474 6.739 (-) 6.223 (-) 18.493 351 14.195

2000 41.634 62.580 12.368 (-) 8.031 (-) 25.283 4.826 4.139

2001 67.786 62.208 (-)926 1.622 4.882 (-) 1.248 (-) 7.772

2002 23.376 42.471 (-) 15.993 (-)874 (-) 2.227 (-)192 (-)882

2003 25.485 41.743 15.873 (-) 8.808 (-) 23.323 (-) 2.440 (-) 26.152

2004 (-) 14.191 33.307 (-) 15.880 (-) 7.516 (-) 24.101 (-) 5.595 (-) 6.566

2005 (-) 13.215 42.006 11.798 (-) 7.661 (-) 59.358 (-)490 (-) 10.519
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TABELA A5

Renda da Terra
ANO UTILIZAÇÃO DAS TERRAS (MILHÕES 

DE HA)
 PREÇOS DE 

ARRENDAMENTO 
DE TERRAS (MOEDA 
CORRENTE/HA/ANO) 

RENDA DA TERRA
(MOEDA CORRENTE, EM MILHÕES)

REBANHO BOVINO 
(4)

Lavouras Pastagens Matas Não- 
Utilizados

Total Lavouras Pastagens Total Empresas Famílias Milhões 
de 

Cabeças

Taxa de 
Crescimento

1990 53,2 175,3 109,3 21,9 337,8 9.857 885  679.147  475.403 203.744 151,72

1991 51,8 178,3 106,1 20,7 336,2 54.578 4.454 3.618.731  2.533.112  1.085.619 154,30 1,70

1992 52,3 176,8 103,0 19,5 332,2 540.931 44.761 36.192.005  25.334.403  10.857.601 153,03 (0,82)

1993 49,2 175,0 100,0 18,4 324,2 18.084 1.420 1.138.678  797.075 341.603 151,42 (1,05)

1994 52,8 175,5 97,1 17,3 325,4 111.736 9.789 7.618.973  5.333.281  2.285.692 151,84 0,28

1995 51,9 177,7 94,3 16,4 323,8 104,0 10,5 7.258,58 5.081,00  2.177,57 153,78 1,28

1996 46,8 177,2 91,5 15,4 315,5 106,2 9,3 6.623,35 4.636,34  1.987,00 153,32 (0,30)

1997 48,3 177,6 88,7 14,5 314,6 115,4 9,3 7.233,32 5.063,32  2.170,00 153,65 0,21

1998 48,5 178,7 86,1 13,6 313,3 119,2 9,5 7.478,41 5.234,88  2.243,52 154,68 0,67

1999 50,7 181,9 83,5 12,8 316,1 129,1 10,3 8.409,20 5.886,44  2.522,76 157,45 1,79

2000 51,8 196,3 81,0 12,0 329,1 140,3 11,7 9.567,34 6.697,14  2.870,20 169,88 7,89

2001 51,6 203,8 78,5 11,3 334,0 157,6 13,0 10.779,06 7.545,34  3.233,72 176,39 3,83

2002 54,5 214,2 76,2 10,6 344,9 208,3 14,7 14.503,92  10.152,74  4.351,18 185,35 5,08

2003 58,5 226,0 73,9 10,0 358,3 278,9 18,0 20.375,68  14.262,98  6.112,70 195,55 5,50

2004 63,0 236,3 71,7 9,4 371,1 302,3 19,9 23.757,95  16.630,57  7.127,39 204,51 4,58

2005 64,3 239,4 69,5 8,8 373,2 296,7 21,0 24.108,64  16.876,05  7.232,59 207,16 1,29

2006 64,3 240,5 67,4 8,3 372,3 292,1 22,6 24.227,92  16.959,54  7.268,38 208,16 0,48
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RESUMO Este artigo propõe 
uma engenharia fi nanceira que 
poderia diminuir temporariamente 
o peso dos compromissos de 
estados e municípios, sem reduzir 
signifi cativamente o resultado 
primário consolidado e conservando 
as condições de solvência da dívida 
estadual e municipal. A proposta 
permitiria aliviar as prestações da 
dívida por alguns anos, mediante uma 
troca de papéis, em um processo que 
implicaria que a nova dívida estadual 
e municipal voltasse a ser colocada 
junto ao setor privado. Além do espaço 
fi scal que isso representaria para os 
estados e municípios aumentarem os 
investimentos, o esquema permitiria 
apoiar a criação de um ranking de 
qualifi cação de risco das unidades 
subnacionais, similar ao que existe nos 
mercados internacionais para avaliar o 
risco-país. 

ABSTRACT The paper proposes 
a fi nancial engineering that would 
reduce temporarily the debt service 
burden of States and Municipalities, 
without reducing substantially the 
public sector consolidated primary 
balance and maintaining the long-run 
solvency of States and Municipalities. 
The proposal would allow a fl attening 
of the debt payments of subnational 
Governments for some years, through 
a bonus swap, in a process in which 
the new State and Municipal debts 
would be placed with the private 
sector. Besides the additional fi scal 
space that this operation would 
generate to increase States and 
Municipal investments, the approach 
would support the setting-up of a 
ranking of subnational Government 
risks, similar to the one already 
existing in the international markets 
for the country risk assessment.
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1. Introdução

O tema das dívidas estaduais e municipais freqüenta há muito tempo as 
discussões acerca da situação fi scal no Brasil [Mora (1997)]. A combina-
ção da renegociação das dívidas estaduais no governo Fernando Henrique 
Cardoso (FHC) com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
ensejou as condições para uma solução do problema do endividamento 
das unidades subnacionais [Mora e Giambiagi (2007)].1 Apesar das dife-
renças – para melhor – que a situação atual apresenta em relação a épocas 
anteriores nessa matéria, o tema das dívidas estaduais e municipais não 
desapareceu do noticiário. Recorrentemente, governadores e prefeitos re-
clamam das difi culdades pelas quais passam suas administrações e culpam 
as condições fi nanceiras associadas à vigência dos contratos de renegocia-
ção das dívidas. 

Em junho de 1996, na revista Conjuntura Econômica, Ardeo e Villela, an-
tes da aprovação da LRF, apontavam:

... trata-se de reinventar as regras do jogo e de implementá-las reiteradamente, 
de sorte que estados e municípios se convençam de que o melhor a ser feito, de 
maneira a bem defender os legítimos interesses de seus eleitores, é ser austero ... o 
controle social exercido através do mercado de crédito é a forma mais adequada de 
garantir, ou induzir, uma atuação responsável ... Da mesma forma, deve-se cortar 
os canais que permitem às administrações subnacionais repassar para a União os 
custos de sua má gestão sob a forma de instabilidade econômica. Quem quiser 
fi nanciar seu défi cit que recorra ao mercado fi nanceiro, que deve se aparelhar 
para julgar se o estado ou município pode ou não se endividar. O mercado fi nan-
ceiro, por sua vez, deve estar pronto e disposto a assumir inteira responsabilidade 
pelos riscos inerentes a tal julgamento [Ardeo e Villela (1996, p. 28-29, grifos 
nossos)]. 

O presente artigo se apóia nessa fi losofi a e reconhece que os contratos de 
renegociação das dívidas assinados a partir de 1997 e a LRF foram passos 
fundamentais na direção de evitar a continuidade dos desmandos que vi-
nham acontecendo há anos na esfera das fi nanças estaduais e municipais. 
Sem dúvida, o sistema de controle hierárquico do desempenho fi scal de 
governos subnacionais, construído na última década, mostrou-se efi caz 
em garantir a solvência fi scal e representou uma contribuição fundamental 
desses entes para o esforço de ajuste do conjunto do setor público, bem 

1 Algumas das questões aqui discutidas são comuns a outros países, especialmente aqueles com 
uma dimensão territorial expressiva. Para uma evidência empírica referente a 44 países, acerca 
da efi ciência das diversas formas de controle das entidades federativas subnacionais, ver Singh e 
Plekhanov (2005).
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como para a manutenção dos indicadores de endividamento subnacional 
dentro dos limites previstos.2

A razão de ser do artigo, porém, é que, apesar da efi cácia do sistema de 
controles hierárquicos do endividamento dos níveis inferiores de governo, 
a rigidez das regras estabelecidas nos contratos feitos ao amparo da Lei 
9.496 e da LRF gera certas inefi ciências.3 Elas estão associadas à impossi-
bilidade de adotar políticas de gestão de dívida por parte dos entes subna-
cionais, destinadas a melhorar o perfi l e a composição dos seus respectivos 
endividamentos. Tais inefi ciências não eram relevantes na fase do ajusta-
mento fi scal imediatamente posterior a 1999, mas ganham relevância no 
contexto de uma economia estabilizada, superação da crise fi scal e juros 
baixos, como o que se espera que prevaleça nos próximos anos.4

As regras dos contratos de renegociação assinados sob a Lei 9.496, as li-
mitações impostas pela LRF para a contratação de novas dívidas e as res-
trições determinadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) ao crédito 
para esferas subnacionais eliminaram o espaço para políticas de gestão da 
dívida, cujo objetivo é o de distribuir o ônus do pagamento das dívidas 
ao longo do tempo e alcançar uma distribuição intergeracional eqüitativa 
do peso do endividamento subnacional. Como resultado, observa-se que 
essa rigidez dá lugar a uma concentração do serviço da dívida em cer-
tos períodos, gerando uma distribuição dos custos desigual ao longo do 
tempo.5 Dessa forma, a ausência de uma gestão de endividamento público 
nos entes subnacionais pode estar levando a uma trajetória inefi ciente da 
carga tributária estadual e municipal, impedindo políticas de suavização da 
mesma (tax smoothing) ou de recuperação dos níveis de investimento que 
possibilitem uma melhora da provisão de serviços públicos nesses níveis 
de governo. 

2 Defi ne-se “controle hierárquico” aqui como um sistema caracterizado pela obediência a restrições 
fi scais defi nidas na legislação, em contraposição a um controle de mercado, com regras mais fl exí-
veis e sem tanta rigidez legal.

3 A Lei 9.496 representa a legislação “guarda-chuva”, de âmbito federal, sob a qual foram assina-
dos os contratos de renegociação das dívidas subnacionais no fi m da década de 1990.

4 Um exemplo típico é o de um estado em situação fi scal sólida que poderia ter mercado, por exem-
plo, em 2010, para lançar títulos de trinta anos. Premido pelo contrato de renegociação vigente, 
porém, ele enfrentaria restrições para essa forma de endividamento, mesmo dispondo perfeitamen-
te de condições de mostrar a sua capacidade de solvência. O fato pode representar um limitador 
desnecessário dos investimentos subnacionais.

5 Se uma dívida é paga na íntegra em trinta anos, a incidência dos seus custos no espaço de uma 
geração pode ser considerável. Alternativamente, uma gestão de dívida que combine amortizações 
brutas com a colocação de novos papéis permite diluir o efeito das amortizações líquidas ao longo 
de um período maior. Nesse caso, a distribuição do ônus do pagamento da dívida entre diversas 
gerações se torna menos concentrada no tempo, evitando onerar excessivamente uma geração 
específi ca.
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O outro problema está associado aos riscos derivados do atual arranjo. O 
fato de que o principal credor dos governos subnacionais seja o governo 
federal traz riscos não apenas para o credor – já que parcela expressiva dos 
haveres fi nanceiros da União corresponde às dividas renegociadas com es-
tados e municípios –, mas também para os devedores. Em particular, como 
a maior parte da dívida subnacional é vinculada a um único indexador de 
preços – o IGP, da famílias dos PPI´s (Producer Price Index)que por sua 
própria natureza é mais volátil do que os CPI´s (Consumer Price Index), 
isto gera maior volatilidade no fl uxo de encargos. Do ponto de vista dos 
entes subnacionais seria recomendável um fl uxo de encargos mais previ-
sível, se possível até com taxa de juros nominal fi xa. Mas resta saber se o 
mercado aceitaria – ou não – isto. Da uma maneira geral, pode-se dizer o 
exercício continuo da responsabilidade fi scal por um ente subnacional gera 
credibilidade que torna isto possível. Isto vale também para a União que 
vem caminhando nesta estratégia com sucesso.

Por último, o sistema não permite distinguir situações fi scais diferentes, 
uma vez que quase todos os contratos de renegociação estabeleceram a 
mesma taxa de juros real (6%). Ou seja, estados com baixo nível de endi-
vidamento e boa situação fi scal acabam sendo tratados da mesma forma 
que outros com um quadro mais delicado das suas fi nanças. Possivelmente, 
em um sistema de mercado, aqueles teriam acesso a linhas de crédito em 
melhores condições para fi nanciar seus projetos de investimento.

Daqui a alguns anos, a realidade econômica do país pode levar o governo a 
trabalhar com taxas de juros reais – mesmo de longo prazo – de 4% a 5%, 
em cujo caso a manutenção das condições atuais de pagamento da dívi-
da renegociada pode se revelar difi cilmente sustentável. Assim, em algum 
momento a União poderá ter de discutir a migração gradual do sistema 
atual de controles hierárquicos para um controle de mercado, ainda que 
continuando a respeitar a restrição orçamentária (hard budget constraint).

O trabalho se insere nesse contexto e procura desenvolver uma engenharia 
fi nanceira que facilite transitar de um regime para outro, com base na utili-
zação de instrumentos de gestão da dívida que permitam aos estados suavi-
zar o perfi l do endividamento e diminuir os riscos inerentes à composição 
de suas dívidas. Ao mesmo tempo, o mecanismo possibilitaria reduzir o 
grau de exposição do governo federal à dívida subnacional. 

O texto, em outras palavras, visa iniciar uma discussão acerca da realidade 
que o governo poderá vir a ter de enfrentar a médio prazo, na presença de 
uma taxa de juros real relativamente baixa, caso esse cenário se confi gure 
após a obtenção do investment grade pelo Brasil.
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O artigo está dividido em oito seções, incluindo esta introdução. Na se-
gunda, são mostrados os fatos estilizados da situação fi scal estadual e mu-
nicipal. Na terceira seção, explica-se a modalidade de pagamento baseada 
na chamada Tabela Price. Na quarta, discutem-se os problemas associados 
à adoção do esquema de prestações das dívidas subnacionais a partir do 
fi nal da década passada. Na quinta, apresenta-se uma proposta do que é 
denominado aqui de Tabela Price Ajustada, que poderia resolver alguns 
dos problemas discutidos no artigo. Na sexta seção, explica-se como a pro-
posta teórica poderia ser implementada. Na sétima, são feitos alguns escla-
recimentos fundamentais para a compreensão do que está sendo proposto e 
descrevem-se as condições que permitiriam uma transição do atual sistema 
de regras hierárquicas de endividamento para outro de regras de mercado. 
Por último, apresentam-se as conclusões. 

2. As Dívidas Estaduais e o Contexto 
Macroeconômico: Fatos Estilizados 

Os estados e municípios passaram por um importante processo de ajuste 
fi scal no Brasil a partir de 1999, junto com as demais unidades do setor pú-
blico, gerando superávits primários que, nos últimos cinco anos, foram em 
média de 0,9% do PIB. Isso foi um elemento-chave do processo de ajuste 
fi scal inaugurado no começo do segundo mandato do presidente Fernando 
Henrique Cardoso e reforçado no primeiro governo Lula (Tabela 1).

TABELA 1

Composição do Superávit Primário do Setor Público
(% do PIB)

COMPOSIÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Governo Central 2,16 2,28 2,70 2,60 2,20 2,32
Estados e Municípios 0,72 0,81 0,90 0,99 0,84 1,17
Estados 0,58 0,70 0,83 0,80 0,70 1,02
Municípios 0,14 0,11 0,07 0,19 0,14 0,15
Empresas Estatais 0,67 0,80 0,58 0,76 0,82 0,48
Total 3,55 3,89 4,18 4,35 3,86 3,97
Fonte: Banco Central.

Ao mesmo tempo, tal fato se deu no contexto em que, repetindo o que 
se verifi cou no âmbito federal, também em nível estadual/municipal ob-
servou-se um ajuste de baixa qualidade, caracterizado pela combinação 
de aumento da carga tributária – nesse caso, em particular, mediante au-
mento das alíquotas de ICMS sobre certos produtos ou serviços de lar-
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ga utilização, por exemplo – e compressão do valor dos investimentos. A 
Tabela 2 mostra, conforme as Contas Nacionais, a dimensão da redução 
do investimento público em relação aos anos 1970, fenômeno esse que 
foi generalizado nas três esferas de governo. Embora seja válido concluir 
que as melhoras de gestão em nível estadual, em algumas administrações, 
possam estar gerando uma infl exão na disponibilidade de recursos para 
investimentos no passado mais recente, não há indícios de um boom que 
indique que o quadro retratado na Tabela 2 tenha sido superado. Baixo in-
vestimento, portanto, continua sendo um problema nos estados e também 
nos municípios.

TABELA 2

Investimento da Administração Pública: Governo Geral-Contas 
Nacionais
(% do PIB)

PERÍODO INVESTIMENTO PÚBLICO

1971–1975 3,9
1976–1980 3,0
1981–1985 2,3
1986–1990 3,4
1991–1995 3,1
1996–2000 2,0
2001–2005a 1,8
Fonte: IBGE.
a Exclui 2004.

Como já foi salientado, porém, o baixo investimento é apenas um dos pro-
blemas verifi cados em nível estadual e municipal, em virtude das regras vi-
gentes acerca do pagamento das dívidas objeto de renegociação. Destaque 
especial cabe para a impossibilidade de tax smoothing e para as restrições 
de oferta – não apenas de investimento – nos entes subnacionais, em de-
corrência do arranjo vigente, por causa da falta de instrumentos de gestão 
de dívida e das restrições de acesso ao crédito.

Por outro lado, o sucesso do governo em debelar o crescimento prévio da 
dívida pública estadual e municipal é inquestionável (Tabela 3). A relação 
dívida consolidada líquida/receita corrente líquida, na média ponderada de 
todos os estados do país, passou de 2,0, no fi nal do governo Cardoso, para 
1,3 na última informação disponível, referente a agosto de 2007.6 Mais 
importante ainda é o fato de que, enquanto em 2002 nada menos do que 
oito dos 27 Estados que compõem a federação estavam acima do limite de 

6 Os dados costumam ser divulgados com alguma defasagem.
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2,0 da citada relação dívida/receita, em 2007 havia apenas um estado (o 
Rio Grande do Sul) nessa situação. Merece ser enfatizado o desempenho 
de alguns show-cases, como Mato Grosso do Sul, Goiás e Maranhão, que 
em apenas cinco anos passaram de uma situação crítica, com o referido 
coefi ciente acima de 2,0, para uma redução do mesmo, em 2007, de entre 
um terço e dois terços em relação ao ponto observado em 2002.

TABELA 3 

Dívida Consolidada Líquida/Receita Corrente Líquida (Dezembro)
ESTADOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(AGOSTO)

São Paulo  2,0  2,3  2,2  2,2  2,0  1,9  1,7
Rio de Janeiro  1,9  2,4  2,0  2,0  1,9  1,7  1,6
Minas Gerais  2,3  2,6  2,4  2,2  2,0  1,9  1,8
Rio Grande do Sul  2,5  2,8  2,8  2,8  2,6  2,5  2,5
Outros Estados  1,3  1,4  1,3  1,1  1,0  0,9  0,7
Brasil  1,7  2,0  1,8  1,7  1,6  1,4  1,3
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Para a dívida dos demais estados, cálculos feitos por Mônica 
Mora.

Tal informação é confi rmada pela evolução de outros indicadores de endi-
vidamento que, de um modo geral, acompanharam a tendência à melhoria 
da dívida pública do país. Com efeito, a dívida líquida total – interna e 
externa – estadual e municipal, que é parte integrante da dívida líquida do 
setor público e que tinha atingido um pico de 18,1% do PIB em 2003, caiu 
para 13,8% do PIB atualmente. Ao mesmo tempo, a dívida renegociada, 
que é a principal componente daquela, também seguiu trajetória similar, 
chegando a 13,9% do PIB em 2003 e caindo para 12,3% do PIB em março 
de 2008 (Tabela 4).7 Na mesma Tabela 4, observe-se que, entre 2003 e a 
atualidade, a dívida líquida estadual e municipal, sem ser a parcela renego-
ciada, caiu de 4,2% do PIB para 1,5% do PIB, com destaque para a redução 
de 0,8% da dívida com instituições fi nanceiras federais ao amparo da Lei 
8.727, de 1993; de 0,6% do PIB das dívidas reestruturadas e novamente 
de 0,6% da dívida externa – nesse último caso, naturalmente, resultado em 
parte do que aconteceu com a evolução da taxa de câmbio.

7 O processo de redução da dívida renegociada como proporção do PIB é naturalmente lento, uma 
vez que, tendo sido a dívida renegociada por trinta anos, a modifi cação da relação dívida/PIB de 
um ano em relação ao imediatamente anterior tende a ser relativamente modesta, embora com o 
passar dos anos as mudanças sejam signifi cativas.
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TABELA 4

Indicadores Diversos de Endividamento Público – Dezembro
(% do PIB)

COMPOSIÇÃO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008a

Dívida Líq. do 
Setor Público

45,6 48,4 50,6 52,4 47,0 46,5 44,7 42,7 41,2

Dívida Mob. do 
Gov.Central

39,0 44,3 34,4 40,6 38,4 44,5 44,8 44,5 44,2

Dívida Líq.
Estadual/Municipal

15,0 16,9 16,9 18,1 17,2 16,3 15,3 14,0 13,8

Dívida 
Renegociada

12,5 12,8 12,5 13,9 13,6 13,4 12,9 12,3 12,3

Renegociação 
8.727/1993

 2,2  2,0  1,7  1,8  1,5  1,4  1,2  1,1  1,0

Dívidas 
Reestruturadasb

 0,4  0,9  1,1  0,8  0,6  0,5  0,3  0,2  0,2

Externa  0,9  1,0  1,3  1,1  0,9  0,7  0,6  0,5  0,5

Mobiliária 
Estad./Municipal

 0,2  0,2  0,1  0,2  0,2  0,0  0,0  0,0  0,0

Outras - 1,2  0,0  0,2  0,3  0,4  0,3  0,3 - 0,1 - 0,2

Fonte: Banco Central.
a Março. 
b Inclui Aviso MF-30,dívidas de médio/longo prazo e Programa de Modernização do Setor de Sanea-
mento.

Tudo isso ocorreu nos últimos tempos no marco de mudanças importantes 
em curso na economia brasileira, que podem representar, a médio prazo, 
uma transição rumo a uma situação caracterizada por taxas de juros ine-
quivocamente inferiores às que prevaleceram nos últimos 12 anos. Cabe 
lembrar que a taxa Selic, defl acionada pelo IPCA, em termos reais, foi 
em média de nada menos que 14% no período 1995–2007 e ainda de uma 
média de 10% nos últimos quatro anos. Em 2008, as estimativas são de que 
gire em torno de 6% a 7% e, nesse caso, no horizonte da próxima década, 
poderia ser possível chegar entre 5% e 6% reais.

Se essas circunstâncias se confi rmarem e, no decorrer dos próximos anos, 
o Brasil passar a conviver com taxas de juros signifi cativamente inferiores 
às que prevaleceram durante todo o período pós-estabilização, uma série 
de dispositivos profundamente enraizados no país terão de passar por gran-
des mudanças. 

Nesse ambiente, os contratos de renegociação da dívida estadual e munici-
pal, que foram assinados anos atrás com taxas de juros reais, de modo geral, 
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de 6%, por um período de trinta anos, podem vir a se tornar caros. Da mesma 
forma que, nos Estados Unidos, se um empréstimo para aquisição de um 
imóvel fi nanciado a trinta anos é contratado a uma taxa fi xa e depois as taxas 
no mercado caem, o credor está em boa situação para solicitar uma revisão 
dos encargos, os estados e municípios poderão se defrontar com circunstân-
cias favoráveis que propiciariam uma revisão parecida.

Adicionalmente, porém, mesmo que as taxas reais não caiam aquém de 6% 
ainda por alguns anos, há possibilidade de implementar uma nova enge-
nharia fi nanceira no pagamento das prestações, em um ambiente de juros 
menores que os dos últimos anos. Para compreender melhor esse ponto, 
precisamos entender como funciona a modalidade de pagamento de pres-
tações constantes conhecida como Tabela Price e como poderiam ser intro-
duzidas mudanças que preservassem as condições de solvência da dívida, 
mas que pudessem ser do interesse dos estados e municípios.

3. As Prestações e a Tabela Price

No esquema de pagamento de prestações com base na chamada Tabela 
Price (TP), o valor da prestação é uma constante, embora possa variar em 
termos nominais se houver alguma cláusula de indexação. Isso signifi ca 
que, ao longo do período de quitação da dívida, a soma do valor dos juros 
e das amortizações é sempre a mesma. Como a dívida tende a cair com o 
pagamento dos vencimentos e o que se paga de juros é uma proporção da 
dívida, com o passar do tempo a tendência é que o valor da despesa com 
juros diminua e, nesse caso, sendo a prestação uma constante, sobram mais 
recursos para a parcela destinada à amortização.

O resultado dessa dinâmica é que, em um esquema de pagamento da dívida 
com base na TP, a dívida, no começo, diminui lentamente – pois a maior 
parte da prestação se destina a pagar juros – e, já no fi nal, cai rapidamen-
te, uma vez que quase toda a prestação se destina a quitar a dívida, pois 
os juros remanescentes sobre a menor dívida respondem por uma parcela 
pequena da prestação.

Aritmeticamente, pode-se entender a TP como sendo formada a partir da 
soma de uma progressão geométrica (SPG) cujo primeiro termo a1 é o 
valor atual da primeira prestação e cuja razão q é igual a [1/(1+i)], onde i 
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é a taxa de juros. Cabe lembrar que a fórmula da soma de uma progressão 
geométrica é

SPG = a
1
 . (1-qn) / (1-q) (1)

onde n é o número de períodos ou prestações. Adotando a mesma lógica, 
uma dívida D a ser paga em prestações nada mais é do que a soma do valor 
atual de cada uma delas, ou seja, para uma dada prestação fi xa P, tem-se

D = P/(1+i) + P/(1+i)2+ … + P/(1+i)n (2)

o que corresponde, em (1), a ter uma SPG tendo como primeiro termo 
P/(1+i) e como razão o coefi ciente [1/(1+i)]. Isso posto, adotando a lógica 
de (2) em (1), dada a dívida e conhecida a taxa de juros, chega-se, após 
alguma álgebra, ao valor da prestação P que ao longo de n períodos paga a 
dívida D.8 Essa prestação é igual a

P = D . i . (1+i)n/ [(1+i)n – 1] (3)

O valor de P é, naturalmente, uma função direta de D e de i: quanto maiores 
a dívida e a taxa de juros, maior terá de ser a prestação.

A Tabela 5 apresenta um exemplo da evolução da dívida ao longo do tem-
po, supondo pagamentos anuais com base na TP de uma dívida inicial de 
R$ 1 milhão, com 6% de taxa real de juros, deixando de lado, por hipótese, 
conforme explicitado, a infl ação. Por (3), a prestação que resulta da combi-
nação de hipóteses referentes a D e i quando n = 20 anos é uma prestação 
anual P de R$ 87.184,56. Como a dívida inicial é de R$ 1 milhão, no pri-
meiro período, 6% incidentes sobre essa dívida representam uma despesa 
de juros de R$ 60.000, o que signifi ca que a parcela amortizada é de apenas 
R$ 27.184,56. Com o passar dos anos, os juros incidem sobre uma dívida 
declinante e o componente destinado à amortização vai aumentando, já que 
ele corresponde ao resultado de (P-Juros) e, enquanto os juros J diminuem 
com o tempo, a prestação P é uma constante.

8 Para facilitar o raciocínio, supõe-se ausência de infl ação. Na presença desta, porém, basta indexar 
a prestação a um índice de preços e entender as equações como expressas em termos reais.
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TABELA 5

Tabela Price com Dívida Inicial de R$ 1 Milhão (Juros de 6%)
ANO DÍVIDA INICIAL PRESTAÇÃO JUROS AMORTIZAÇÃO DÍVIDA FINAL

0 1.000.000,00

1 1.000.000,00 87.184,56 60.000,00 27.184,56 972.815,44

2 972.815,44 87.184,56 58.368,93 28.815,63 943.999,81

3 943.999,81 87.184,56 56.639,99 30.544,57 913.455,24

4 913.455,24 87.184,56 54.807,31 32.377,24 881.078,00

5 881.078,00 87.184,56 52.864,68 34.319,88 846.758,13

6 846.758,13 87.184,56 50.805,49 36.379,07 810.379,06

7 810.379,06 87.184,56 48.622,74 38.561,81 771.817,24

8 771.817,24 87.184,56 46.309,03 40.875,52 730.941,72

9 730.941,72 87.184,56 43.856,50 43.328,05 687.613,67

10 687.613,67 87.184,56 41.256,82 45.927,74 641.685,93

11 641.685,93 87.184,56 38.501,16 48.683,40 593.002,53

12 593.002,53 87.184,56 35.580,15 51.604,41 541.398,12

13 541.398,12 87.184,56 32.483,89 54.700,67 486.697,45

14 486.697,45 87.184,56 29.201,85 57.982,71 428.714,74

15 428.714,74 87.184,56 25.722,88 61.461,67 367.253,07

16 367.253,07 87.184,56 22.035,18 65.149,37 302.103,70

17 302.103,70 87.184,56 18.126,22 69.058,34 233.045,36

18 233.045,36 87.184,56 13.982,72 73.201,84 159.843,53

19 159.843,53 87.184,56 9.590,61 77.593,95 82.249,58

20 82.249,58 87.184,56 4.934,97 82.249,58 0,00

4. Os Contratos de Renegociação das Dívidas 
sob a Lei 9.496 e a Economia Política das 
Prestações9

Por ocasião da assinatura dos contratos de renegociação da dívida estadual 
sob a Lei 9.496, de 1997, os termos estabelecidos no contrato defi niram 
que o pagamento da dívida será tal que a prestação X obedeça a uma fun-
ção conforme a qual o seu valor é dado por10

X = min (Tabela Price, 13% receita)

9  Para uma análise do tema da dívida estadual renegociada, ver Rigolon e Giambiagi (1999).
10  Raciocínio similar aplica-se também à dívida municipal.
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Isso signifi ca que a prestação que, efetivamente, é paga pelos estados e 
municípios ao governo central, pelo fato de este ter absorvido a dívida ori-
ginalmente captada por aqueles junto ao mercado, corresponde ao mínimo 
entre o valor que resultaria do cálculo da TP e um teto de 13% da receita: 
se a TP gera um valor inferior ao citado teto, vale a TP; e, se for superior, 
vale o teto dos 13%. O objetivo foi evitar que os estados se submetessem 
a um sacrifício considerado “excessivo”. Assim, o teto dos 13% da receita 
para o pagamento do serviço da dívida e a capitalização da diferença entre 
a TP e o teto, em conjunto, fornecem um mecanismo de suavização dos fl u-
xos do serviço da dívida no período de duração dos contratos. Entretanto, 
os contratos não garantem uma distribuição intergeracional eqüitativa do 
serviço da dívida.11

O problema de economia política, associado aos incentivos políticos para 
a ação dos governantes, pode ser mais bem compreendido com base na 
seguinte explicação. No esquema de prestação da dívida renegociada, no 
caso em que a prestação calculada pela TP é inicialmente maior do que o 
teto de 13% da receita, o valor X que é efetivamente pago pelo estado ou 
município é igual ao teto de 13% da receita durante alguns anos e, poste-
riormente, à TP, uma vez que a trajetória dos 13% da receita e da TP se 
cruzam no tempo.12

O valor da prestação conforme a TP é uma constante, ao passo que o teto 
de 13% da receita é uma linha crescente ao longo dos anos, assumindo que 
a receita cresça conjuntamente com o crescimento da economia e que esta 
esteja em expansão. Se a constante inicialmente for maior do que o teto 
de 13% da receita e esta cresce com o tempo, a constante e o teto de 13% 
acabam por se encontrar.13 Quanto menor for o crescimento da receita, se 
o teto for inicialmente inferior ao resultado da TP, mais tarde irá se dar o 
encontro das duas variáveis e maior será a dívida remanescente ao fi nal do 
período de trinta anos.

11 Por exemplo, se um estado paga conforme a TP, o pagamento será estável no período de vigência 
do contrato, de trinta anos. No 31º ano, porém, tal despesa desapareceria. Isso signifi ca que a 
geração atual pagaria muito mais do que as futuras. 

12 Ao ser a prestação efetiva inferior à que resultaria da aplicação da fórmula da Price, pode haver 
um resíduo no fi nal do processo, se a amortização ocorrer a um ritmo mais lento do que o previsto. 
Nesse caso, ao fi nal de trinta anos haveria um saldo maior do que zero, que seria, por sua vez, 
renegociado por um prazo adicional. Com a economia e as receitas estaduais crescendo razoavel-
mente durante trinta anos, porém, é razoável supor que o peso desse resíduo tenderá a ser muito 
modesto, na ocasião. 

13 Em OCDE (2001), calcula-se que, no cenário básico de crescimento de 3%, o encontro das duas 
linhas se daria apenas em 2010, no caso de Minas Gerais, em 2012, em São Paulo, e em 2018, no 
Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul.
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Os contratos de renegociação da dívida foram, como já foi dito, efi cazes 
para debelar o problema fi nanceiro que estava em gestação na circuns-
tância em que foram assinados, mas eles apresentam um problema de in-
centivos, que tem se refl etido recorrentemente nos embates políticos entre 
governadores e o Poder Executivo federal.

O primeiro problema aparece quando a prestação calculada pela TP opera 
como o constraint efetivo do pagamento. Isso representa um esquema que 
contraria a lógica política, uma vez que, em termos relativos, impõe um 
ônus maior ao governante atual, facilitando a tarefa dos futuros governan-
tes, enquanto na vida real os governantes agem exatamente na direção con-
trária, ou seja, protelando os ajustes, para serem feitos pelos sucessores. 
Se, por coincidência, no primeiro ano de pagamento a despesa com a pres-
tação for de exatamente 13% da receita – em cujo caso o teto e a TP geram 
o mesmo valor – e a receita cresce 4% ao ano, no fi nal do pagamento, trinta 
anos depois, o mesmo valor irá corresponder a apenas 4% da receita. Ou 
seja, o sacrifício inicial terá sido muito maior – mais de três vezes, para ser 
preciso – do que o fi nal, em termos relativos.

O segundo problema político aparece quando o constraint é representado 
não pela TP e sim pelo teto dos 13%. Nesse caso, se o encontro do teto e da 
TP ainda estiver distante, o governante estará diante da seguinte situação: 
qualquer que seja seu esforço em termos de arrecadação, só poderá dispor 
de 87% dela, pois, em qualquer situação, 13% da receita irá para pagar a 
prestação da dívida. Não há um “prêmio” representado pela possibilidade de 
que, se a receita aumentar mais, o comprometimento fi nanceiro diminua.

Em contraposição à modalidade de pagamento atualmente vigente, pode-
se pensar em um esquema de pagamento que procure evitar os problemas 
citados, mediante a combinação de dois elementos. Em primeiro lugar, a 
adoção de um esquema que possibilite que os pagamentos no presente se-
jam inferiores aos do futuro. E, em segundo, a possibilidade de que, se o 
crescimento da receita for maior do que o previsto, o peso relativo das pres-
tações diminua. Esse esquema, que aqui denominaremos de Tabela Price 
Ajustada (TPA), tem a lógica de liberar parcialmente recursos adicionais 
para o crescimento. Isso signifi ca que, se o comprometimento fi nanceiro 
diminuir, os estados poderão aumentar os investimentos e, com isso, am-
pliar futuramente as possibilidades de elevação da sua receita, gerando um 
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círculo virtuoso de crescimento, redução do peso do pagamento da dívida 
e maior investimento.14

5. A Tabela Price Ajustada: Uma Proposta

A proposta a ser feita aqui corresponde a uma atualização das idéias ex-
postas em Giambiagi (1995) antes da implementação da renegociação da 
dívida estadual e municipal na segunda metade dos anos 1990. A vantagem 
– do ponto de vista do devedor – que apresenta um esquema alternativo 
baseado na formulação antes exposta do que se chamou de Tabela Price 
Ajustada é que ele permitiria, primeiro, ter desembolsos iniciais menores; 
e segundo, no bojo de uma troca de papéis, alongar a dívida para um prazo 
maior, o que também representaria uma fonte adicional de redução inicial 
do valor da prestação. 

A lógica da TPA, cujo embasamento formal será explicado a seguir, é cal-
cular um valor inicial da prestação que, dado um crescimento real pre-
defi nido de x nos pagamentos posteriores, gere o mesmo valor presente 
associado a uma determinada TP, para uma certa dívida. 

O ponto de partida é o mesmo que em (1), com a diferença de que na se-
qüência, em vez de se ter uma equação como (2) com um valor constante 
de P, a razão da SPG para trazer cada fl uxo a seu valor presente, a partir de 
um primeiro valor da prestação P

0
, passa a ser [(1+x)/(1+i)], onde x é a taxa 

de crescimento real predeterminada da prestação P entre um ano e outro.

Por analogia com (2), a dívida D passa a ser dada então por

D = P
0
/(1+i) + P

0
.(1+x)/(1+i)2 + … + P

0
.(1+x)n-1/(1+i)n (4)

14 No restante do trabalho, a Tabela Price Ajustada será calculada como se toda uma dívida X fosse 
assumida subitamente diante de um novo credor, em substituição à dívida original com o Tesouro 
Nacional. Na prática, porém, dados os montantes envolvidos, nada impede que esse processo seja 
gradual e se dê por meio de etapas sucessivas. Assim, por exemplo, uma dívida X seria dividida em 
“blocos” X1, X2, ..., XN, somando X, com transformações sucessivas de cada um desses “blocos” 
de dívida com o Tesouro Nacional pela Tabela Price em dívida com bancos com base em uma Ta-
bela Price Ajustada. Os novos blocos, assim, só encontrariam demanda se o devedor demonstrasse 
que está pagando suas prestações em dia. Além disso, as colocações da nova dívida seriam feitas 
em diversos bancos e não em um único, o que diluiria o risco, evitando que cada instituição assuma 
um risco muito grande vis-à-vis o seu patrimônio. 
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o que corresponde, de forma similar ao que foi discutido ao tratar da TP, 
a ter uma SPG tendo como primeiro termo P

0
/(1+i) e como razão o coefi -

ciente [(1+x)/(1+i)]. Adotando a mesma lógica de (4) em (1), dada a dívida 
e conhecida a taxa de juros, chega-se, após os devidos algebrismos, ao 
valor da prestação inicial P

0
, que, crescendo a partir do segundo período a 

uma taxa real predeterminada x ao longo de n períodos, paga a dívida D. 
Essa prestação inicial é igual a15

P
0
 = D . (i-x) . (1+i)n / [(1+i)n – (1+x)n] (5)

Da mesma forma como fi zemos anteriormente na Tabela 5, a Tabela 6 mos-
tra como evoluiriam a prestação e a dívida ao longo dos mesmos vinte anos 
de pagamento de uma dívida inicial de R$ 1 milhão, supondo o mesmo 
caso de taxa de juros real de 6%. A diferença é que, como a prestação 
cresce, por hipótese, 2,5% a.a., seu valor inicial pode ser menor – com-
pensando o aumento da variável ao longo do tempo.16 Assim, em con-
traste com o valor anteriormente calculado de uma prestação constante 
de  R$ 87.184,56, tem-se agora uma prestação inicial de R$ 71.564,16, 
calculada com base em (5), que cresce 2,5% a partir de então. No fi nal de 
vinte anos, a dívida é paga da mesma forma que na Tabela 5.

15 A equação se aplica aos casos em que i≠x. O caso em que i=x implicaria assumir uma taxa de juros 
real de 2,5, se x=0,025, como iremos supor. Como não é realista imaginar uma taxa de juros real 
tão baixa no futuro previsível no Brasil, optamos por ignorar essa situação específi ca. 

16 O parâmetro de 2,5% foi escolhido como representativo do menor crescimento realisticamente 
esperado da receita, mesmo em um cenário de crise, evitando um crescimento da dívida de tipo 
“bola de neve”, associado ao pagamento de prestações muito baixas. Se a receita aumenta a uma 
taxa maior, o peso relativo da prestação vai cedendo gradualmente, porém a um ritmo menor do 
que quando a prestação obedece à Tabela Price tradicional..
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TABELA 6

Tabela Price Ajustada com Dívida Inicial de R$ 1 Milhão (Juros de 
6%, Crescimento de 2,5%)
Ano Dívida inicial Prestação Juros Amortização Dívida fi nal

0 1.000.000,00

1 1.000.000,00 71.564,16 60.000,00 11.564,16 988.435,84

2 988.435,84 73.353,26 59.306,15 14.047,11 974.388,73

3 974.388,73 75.187,09 58.463,32 16.723,77 957.664,97

4 957.664,97 77.066,77 57.459,90 19.606,87 938.058,09

5 938.058,09 78.993,44 56.283,49 22.709,95 915.348,14

6 915.348,14 80.968,27 54.920,89 26.047,39 889.300,76

7 889.300,76 82.992,48 53.358,05 29.634,44 859.666,32

8 859.666,32 85.067,29 51.579,98 33.487,31 826.179,01

9 826.179,01 87.193,98 49.570,74 37.623,24 788.555,77

10 788.555,77 89.373,83 47.313,35 42.060,48 746.495,29

11 746.495,29 91.608,17 44.789,72 46.818,45 699.676,84

12 699.676,84 93.898,37 41.980,61 51.917,76 647.759,07

13 647.759,07 96.245,83 38.865,54 57.380,29 590.378,78

14 590.378,78 98.651,98 35.422,73 63.229,25 527.149,53

15 527.149,53 101.118,28 31.628,97 69.489,31 457.660,22

16 457.660,22 103.646,24 27.459,61 76.186,62 381.473,60

17 381.473,60 106.237,39 22.888,42 83.348,98 298.124,62

18 298.124,62 108.893,33 17.887,48 91.005,85 207.118,77

19 207.118,77 111.615,66 12.427,13 99.188,53 107.930,24

20 107.930,24 114.406,05 6.475,81 107.930,24 0,00

A Tabela 7 permite estabelecer uma comparação, com base nas equações 
(3), para uma TP, e (5), para uma TPA, respectivamente, para uma dívida 
inicial de R$ 1 milhão, nos casos em que a dívida é paga em vinte ou trinta 
anos, com juros reais de 6%. Observe-se que, mantida a modalidade de cál-
culo da prestação – TP em um caso e TPA no outro –, o valor da prestação 
cai com o aumento do período de pagamento, ao passo que, como a presta-
ção aumenta ao longo do tempo no caso de adoção de uma TPA, ela pode 
ser menor nos primeiros anos do que quando o pagamento se dá com base 
na TP. Nesse caso, por exemplo, a mesma prestação inicial de R$ 87.185 da 
TP durante vinte anos cai para R$ 72.649 se o pagamento for dilatado para 
trinta anos e mais ainda, duplamente, para R$ 55.136, se, além de o prazo 
ser estendido, a dívida for paga em trinta anos com base em uma TPA.
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TABELA 7

Valores da Prestação Anual Inicial de uma Dívida de R$ 1 milhão
(Em R$)

TABELA PRICE TABELA PRICE AJUSTADA

Prazo  20  87.185 71.564

(anos) 30 72.649 55.136

Fonte: Elaboração própria (ver texto). 
Obs.: Taxa de juros de 6%. Tabela Price Ajustada com crescimento real anual de 2,5%.

A Tabela 8 estende o mesmo raciocínio da Tabela 7 para outras situações 
com base nos mesmos exemplos anteriores, mas com um conjunto de di-
ferentes taxas de juros reais, sendo que o caso em que i=0,06 é exatamente 
o da Tabela 7.

O ponto interessante a destacar é que, mesmo admitindo que haja um au-
mento da taxa de juros – algo que poderia ser aceitável pela extensão do 
prazo –, pode existir uma vantagem na troca de esquemas de pagamento 
ainda nos casos em que inicialmente o devedor paga 6% e aceite pagar 
juros maiores, exatamente pela combinação de vantagem inicial da TPA 
sobre a TP e pelo maior prazo. Por exemplo, se, inicialmente, da dívida a 
ser paga em trinta anos, faltarem ainda vinte anos de pagamento a 6% de 
juros – com uma prestação, no exemplo, de R$ 87.185 pela TP –, mesmo 
que a taxa de juros da nova dívida, a ser paga em trinta anos com base na 
TPA, aumente para 8%, a prestação inicial seria de R$ 69.484. Ou seja, o 
prazo maior, somado com a vantagem inicial da TPA sobre a TP, compen-
saria a maior taxa de juros. 

TABELA 8

Valores da Prestação Anual Inicial de uma Dívida de R$ 1 Milhão
(Em R$)

TABELA PRICE TABELA PRICE AJUSTADA 
(TPA)

20 anos 30 anos 20 anos 30 anos

Taxa 5,0 80.243 65.051 65.373 48.575
 de 5,5 83.679 68.805 68.431 51.801
juros 6,0 87.185 72.649 71.564 55.136
 real 6,5 90.756 76.577 74.771 58.576
anual 7,0 94.393 80.586 78.050 62.116
 (% 7,5 98.092 84.671 81.400 65.754
 a.a.) 8,0 101.852 88.827 84.819 69.484
Fonte: Elaboração própria (ver texto).
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A Tabela 9 mostra a evolução ano a ano para dois casos específi cos – am-
bos desdobrados para vinte e trinta anos – em que, de um lado, tem-se 
um esquema de prestação constante com base em uma TP com juros reais 
anuais de 6% e em outro com base em uma TPA com juros reais de 8% e 
crescimento real da prestação de 2,5% a.a. Em ambos os casos, a dívida 
inicial é de R$ 1 milhão, como nos casos anteriores. Os casos correspon-
dem à situação de juros reais de 6% de uma TP e de juros reais de 8% de 
uma TPA na Tabela 8. A informação adicional fornecida pela Tabela 9 é a 
evolução comparativa, ano a ano, tanto da prestação anual como da dívida, 
nas quatro situações contempladas.

Observe-se que no caso de TPA com juros de 8% em que a dívida passa de 
vinte para trinta anos, a prestação – na comparação com o caso de uma TP 
com juros reais de 6% paga em vinte anos – só ultrapassa a da TP no ano 
11. Ao mesmo tempo, pela dinâmica da dívida, inicialmente afetada pelas 
prestações menores, o valor do endividamento cresce inicialmente, mas 
no fi nal do processo toda a dívida é paga, da mesma forma que no caso da 
primeira coluna da Tabela 9.

Analogamente, é possível inferir qual pode ser o ganho entre um esquema 
e outro de pagamento, resultado do cotejo entre os resultados das presta-
ções na primeira linha de diversas colunas, como na Tabela 9, comparando 
simplesmente os resultados de (3) para uma TP com os de (5) para uma 
TPA. Como a dívida deve ter o mesmo valor, seja com o esquema de pa-
gamento de uma TP ou de uma TPA, igualando (2) e (4) e colocando D em 
evidência em (3) e (5) para igualar as equações resultantes, tem-se que a 
relação entre as prestações iniciais P0 e P – no caso desta última, constante 
– é dada por

P
0
/P = [(i

B
–x)/i

A
].{(1+i

B
)nB / [(1+i

B
) nB – (1+x) nB ]}.[(1+i

A
) nA –1]/(1+i

A
)nA  (6)

onde as letras A e B referem-se à dívida original e à dívida nova, respec-
tivamente. Por exemplo, se o prazo remanescente de uma dívida original 
com juros de 6,0% é de vinte anos e o da nova a 7,5% é de trinta anos, 
tem-se i

A
 = 0,06; i

B
 = 0,075; nA = 20 e nB = 30. O valor de x é o crescimen-

to real predeterminado das prestações com a TPA, suposto aqui em 2,5% 
(x=0,025).
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TABELA 9

Tabela Comparativa da Evolução das Prestações e da Dívida em 
Diferentes Cenários, com Dívida Inicial de R$ 1 Milhão

Ano 

PRESTAÇÕES DÍVIDA

Tabela Price Tabela Price Ajustada Tabela Price Tabela Price Ajustada

20 anos 30 anos 20 anos 30 anos 20 anos 30 anos 20 anos 30 anos

1 87.184,56 72.648,91 84.819,24 69.483,98 972.815,44 987.351,09 995.180,76 1.010.516,02

2 87.184,56 72.648,91 86.939,72 71.221,08 943.999,81 973.943,24 987.855,50 1.020.136,22

3 87.184,56 72.648,91 89.113,21 73.001,61 913.455,24 959.730,93 977.770,72 1.028.745,50

4 87.184,56 72.648,91 91.341,04 74.826,65 881.078,00 944.665,87 964.651,34 1.036.218,49

5 87.184,56 72.648,91 93.624,57 76.697,32 846.758,13 928.696,91 948.198,87 1.042.418,66

6 87.184,56 72.648,91 95.965,19 78.614,75 810.379,06 911.769,81 928.089,60 1.047.197,40

7 87.184,56 72.648,91 98.364,31 80.580,12 771.817,24 893.827,09 903.972,45 1.050.393,08

8 87.184,56 72.648,91 100.823,42 82.594,62 730.941,72 874.807,80 875.466,82 1.051.829,90

9 87.184,56 72.648,91 103.344,01 84.659,49 687.613,67 854.647,36 842.160,16 1.051.316,81

10 87.184,56 72.648,91 105.927,61 86.775,97 641.685,93 833.277,29 803.605,37 1.048.646,18

11 87.184,56 72.648,91 108.575,80 88.945,37 593.002,53 810.625,02 759.318,00 1.043.592,50

12 87.184,56 72.648,91 111.290,19 91.169,01 541.398,12 786.613,61 708.773,24 1.035.910,90

13 87.184,56 72.648,91 114.072,45 93.448,23 486.697,45 761.161,51 651.402,65 1.025.335,53

14 87.184,56 72.648,91 116.924,26 95.784,44 428.714,74 734.182,29 586.590,61 1.011.577,94

15 87.184,56 72.648,91 119.847,37 98.179,05 367.253,07 705.584,32 513.670,49 994.325,13

16 87.184,56 72.648,91 122.843,55 100.633,52 302.103,70 675.270,46 431.920,58 973.237,61

17 87.184,56 72.648,91 125.914,64 103.149,36 233.045,36 643.137,78 340.559,58 947.947,26

18 87.184,56 72.648,91 129.062,51 105.728,10 159.843,53 609.077,14 238.741,84 918.054,94

19 87.184,56 72.648,91 132.289,07 108.371,30 82.249,58 572.972,85 125.552,12 883.128,04

20 87.184,56 72.648,91 135.596,29 111.080,58 0,00 534.702,31 0,00 842.697,70

21  72.648,91  113.857,60  494.135,54  796.255,92

22  72.648,91  116.704,04  451.134,76  743.252,35

23  72.648,91  119.621,64  405.553,94  683.090,90

24  72.648,91  122.612,18  357.238,26  615.126,00

25  72.648,91  125.677,48  306.023,64  538.658,59

26  72.648,91  128.819,42  251.736,15  452.931,86

27  72.648,91  132.039,91  194.191,41  357.126,51

28  72.648,91  135.340,90  133.193,98  250.355,72

29  72.648,91  138.724,43  68.536,71  131.659,76

30  72.648,91  142.192,54  0,00  0,00

Obs.: Cálculos da Tabela Price feitos com uma taxa de juros real de 6% e da Tabela Price Ajustada feitos 
com uma taxa de juros real de 8% e um crescimento real anual das prestações de 2,5%.
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Os resultados de (6) aparecem nas Tabela 10 e 11, construídas para as si-
tuações em que, dada uma dívida inicial baseada na prestação da TP com 
prazo remanescente de vinte anos, a dívida é reprogramada para diferentes 
situações de taxas de juros e prazos com base em prestações de uma TPA, 
supondo um crescimento real anual das prestações de 2,5%. Nos termos da 
Tabela 9, isso corresponde a comparar a coluna da TPA com a da TP no ano 
1. Observe-se que, quando a taxa de juros inicial é de 6% e a nova dívida 
tem uma taxa de 8%, na Tabela 9 as prestações resultantes são R$ 87.185 
e R$ 69.484, quando a dívida inicial é R$ 1 milhão. Dividindo a segunda 
pela primeira, tem-se um coefi ciente de 0,797, que corresponde aos 79,7% 
do caso análogo na célula da primeira linha e da última coluna na Tabela 
11. Isso signifi ca que, por exemplo, se a dívida inicial tem uma taxa de 
juros de 7,5% para vinte anos e a nova dívida com prestações crescentes a 
serem pagas por trinta anos tiver uma taxa de juros de 8,0%, a redução da 
prestação no primeiro ano, em relação ao esquema de pagamento original, 
será de 29,2%, dado que o coefi ciente P0/P de (6) é de 0,708.

TABELA 10

Proporção da Nova Prestação em Relação à Original com 
Reprogramação de Vencimentos e Dívida Nova de Vinte Anos
(Em %)

TAXA DE JUROS REAL DA NOVA DÍVIDA (% A.A.)

nB=20 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

Taxa de Juros 6,0 75,0 78,5 82,1 85,8 89,5 93,4 97,3

Original 7,5 66,6 69,8 73,0 76,2 79,6 83,0 86,5

(% a.a.) 9,0 59,7 62,5 65,3 68,3 71,2 74,3 77,4

TABELA 11

Proporção da Nova Prestação em Relação à Original com 
Reprogramação de Vencimentos e Dívida Nova de Trinta Anos
(Em %)

TAXA DE JUROS REAL NOVA DÍVIDA (% A.A.)

nB=30 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

Taxa Juros 6,0 55,7 59,4 63,2 67,2 71,2 75,4 79,7

Original 7,5 49,5 52,8 56,2 59,7 63,3 67,0 70,8

(% a.a.) 9,0 44,3 47,3 50,3 53,5 56,7 60,0 63,4
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6. A Reprogramação das Prestações: Uma 
Solução de Mercado

A proposta aqui feita é que o governo permita aos estados constituir, ex-
cepcionalmente, nova dívida bruta, em montantes estritamente idênticos 
aos que forem cancelados da dívida com o Tesouro Nacional. As operações 
seriam simultâneas e casadas, analogamente ao que ocorreu na troca de pa-
péis por ocasião da federalização da dívida renegociada, quando papéis em 
mercado foram entregues à União em troca da constituição de uma dívida 
dos estados para com ela. 

Inicialmente, no estágio 1, uma instituição fi nanceira privada – de agora 
em diante chamada de “banco” – entregaria títulos públicos do Tesouro 
Nacional (TN) de sua carteira ao Tesouro, que recompraria a dívida me-
diante entrega de R$. Com esses R$, no estágio 2, o banco ofereceria um 
crédito ao estado, que, dessa forma, no estágio 3, ressarciria o TN, quitan-
do parte da sua dívida. Note-se que não há injeção de R$, uma vez que, no 
fi nal do processo de circulação, os recursos monetários retornam ao TN. 
Para ajudar a entender o esquema fi nanceiro, mostra-se a seguir a situação 
inicial e fi nal dos três agentes relevantes: o banco, a União e o estado obje-
to da transação com seus papéis.

Na posição inicial, o banco detém papéis da dívida pública mobiliária fe-
deral em poder do público (DMPP); a União tem no seu ativo títulos dos 
estados de quem o TN é credor e, no seu passivo, papéis da dívida mobili-
ária; e, por último, o estado deve ao TN, conforme o esquema a seguir, na 
forma de “contas T” de balanço. 

POSIÇÃO INICIAL
BANCO UNIÃO ESTADO 

DMPP Títulos estaduais DMPP Dívida c/TN

Já na posição fi nal, descrita a seguir, o banco fi ca com um crédito junto ao 
estado no ativo; a União abateu simultaneamente ativo e passivo; e o Estado 
deve ao banco.17 Resumidamente, portanto, na comparação entre os dois mo-
mentos, o banco fez uma substituição de papéis, trocando títulos federais por 
um crédito concedido ao estado; o Tesouro fi ca com menos créditos, mas, ao 
mesmo tempo, com menos dívida no mercado, no mesmo montante; e, por 
último, o estado trocou de credor, passando agora a dever ao banco.

17 Usa-se o exemplo de um estado, mas o mesmo raciocínio valeria também para o caso de um município.
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POSIÇÃO FINAL
MERCADO UNIÃO ESTADO 

Títulos estaduais Dívida c/mercado

Qual é a vantagem para cada um dos agentes envolvidos? No caso do ban-
co, ainda que ponderada pelo risco, pode haver uma vantagem na remune-
ração, se a taxa de juros recebida for maior do que a taxa que receberia se 
continuasse a ter papéis federais, em um cenário de juros em queda. 

No caso da União, a grande vantagem seria poder reduzir o estoque de 
dívida mobiliária federal. Observe-se que, na Tabela 4, embora a dívida 
líquida do setor público tenha diminuído nos últimos anos, a dívida mo-
biliária do governo central em 2008 é 10 pontos do PIB superior ao nível 
que a variável tinha, como proporção do PIB, em 2002. Se a dívida renego-
ciada pudesse “retornar” ao mercado, o governo central veria cancelados 
simultaneamente ativos e passivos seus, mas, com isso, a dívida mobiliária 
do governo central poderia, no limite, diminuir em 12% do PIB – valor 
da dívida renegociada –, melhorando signifi cativamente um indicador que 
ainda coloca o país em situação desconfortável e contribuindo, assim, para 
uma melhora maior do rating do país. Adicionalmente, a acumulação do 
saldo do resíduo das dívidas subnacionais em mãos do governo federal, 
cuja implicação principal – em caso de baixo crescimento da economia 
– é o potencial de risco de crédito no momento do refi nanciamento, é uma 
outra vantagem da solução proposta, na perspectiva da União. Do ponto de 
vista do gerenciamento de ativos e passivos (asset and liability manage-
ment – ALM) da União, os ativos decorrentes do refi nanciamento possuem 
indexadores (IGP) cada vez menos compatíveis com os indexadores prefe-
ridos do Tesouro para seu passivo (taxas prefi xadas e IPCA).18 

Já no caso dos estados, as principais vantagens seriam: poder alongar o 
prazo de pagamento da dívida; suavizar o perfi l de pagamentos da mesma; 
promover maior eqüidade intergeracional da distribuição do peso do endi-
vidamento; e diminuir o valor dos pagamentos a serem feitos nos próximos 
anos, comparativamente ao que é comprometido atualmente.

A vantagem para os estados será maior, naturalmente, se a taxa de juros 
do novo papel não exceder a do papel original. A Tabela 12 mostra como 
fi caria um esquema de pagamento mantendo os juros de 6%, com base 
na idéia já exposta da Tabela Price Ajustada, com um crescimento real da 
“prestação” de 2,5%. Vale, mais uma vez, esclarecer que “prestação”, na 

18 Além disso, os ativos possuem um prazo médio (duration) superior aos passivos do Tesouro Nacio-
nal. Tal descasamento faz com que o valor presente desses ativos seja mais sensível a alterações 
das taxas de juros (reais e nominais) do que os passivos. 
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prática, deveria ser entendida como o pagamento efetivo da dívida, com a 
colocação de diversos papéis com datas diferenciadas de vencimento. No 
esquema da Tabela 12, assumindo, apenas para facilitar, que a taxa de juros 
seja fl at em 6% reais, uma dívida atualmente de R$ 1 milhão, que nas Tabe-
las 8 e 9 na Tabela Price com vinte anos de pagamento remanescente gera 
uma prestação fi xa anual de R$ 87.185 e com trinta anos de R$ 72.649, 
no esquema proposto de pagamentos crescentes, implica um pagamento 
inicial de R$ 55.136, que cresceria 2,5% a cada ano. O valor presente dos 
pagamentos a serem feitos nesse esquema alternativo, como não poderia 
deixar de ser, descontado a 6%, é de R$ 1 milhão, na forma da soma dos 
valores presentes dos fl uxos de trinta anos. A grande vantagem que isso 
implicaria para o devedor seria o alívio dos pagamentos iniciais, ao mes-
mo tempo que, se a receita do estado ou do município crescer acima de 
2,5% a.a., o peso relativo do comprometimento fi nanceiro também cairia 
ao longo do tempo. Isso possibilitaria ao ente devedor aplicar a diferença 
entre o que paga hoje e o que pagaria no esquema proposto, para alavancar 
investimentos que ampliassem a capacidade de expansão da economia do 
estado ou do município.

Na prática, o devedor assumiria uma dívida pela qual pagaria prestações 
crescentes. No esquema da Tabela 12, com juros de 6%, para cada R$ 1 
milhão de dívida original, a prestação a vencer no primeiro ano seria de R$ 
55.136; no segundo, de R$ 56.515, e assim sucessivamente, sempre com 
base em uma TPA.

Vejamos que tipo de críticas poderiam ser feitas à proposta. Talvez a mais 
importante esteja associada justamente a esse último ponto: a redução do 
superávit primário de estados e municípios. Note-se, porém, que na Tabe-
la 11, ao se comparar o que se paga atualmente mediante a Tabela Price 
com vinte anos remanescentes e juros de 6% com o que se pagaria com o 
novo esquema de alongamento para trinta anos, no primeiro ano, com uma 
Tabela Price Ajustada e os mesmos juros de 6%, a redução do fl uxo de 
pagamento é de 37%. Ora, o superávit primário dos estados e municípios 
previsto para 2008 é da ordem de 1,1% do PIB. Uma redução do primário 
de 37% disso corresponde, aproximadamente, a 0,4% do PIB. Na prática, 
porém, como se trata de um processo que ainda demorará para ocorrer e 
que demandará alguns anos até a substituição completa da dívida antiga 
pela dívida nova, a redução do primário seria de uma fração disso. Se for 
de 50%, por exemplo, estaríamos falando de uma redução de superávit 
primário em torno de 0,2% do PIB, em um universo de 4% de superávit 
primário total e que, além disso, só ocorreria na próxima década, quando a 
situação fi scal poderá estar madura para tal.19

19 O processo proposto se assemelha ao que ocorreu com a dívida externa do país, quando os títulos 
da dívida soberana renegociada em 1994 passaram gradualmente a ser substituídos por títulos 
novos, adquiridos voluntariamente. Essa mudança foi iniciada timidamente no fi nal da década 



388  PROPOSTA DE RECRIAÇÃO DE UMA DÍVIDA ESTADUAL E MUNICIPAL

TABELA 12

Prestações Anuais com Base em Pagamentos Crescentes com 
Dívida Inicial de R$ 1 Milhão a Pagar em Trinta Anos com Juros 
Reais de 6% e Crescimento Real Anual de 2,5%

ANO PRESTAÇÃO
VALOR PRESENTE DA 

PRESTAÇÃO

1 55.136,15 52.015,24

2 56.514,55 50.297,75

3 57.927,42 48.636,98

4 59.375,60 47.031,04

5 60.859,99 45.478,13

6 62.381,49 43.976,49

7 63.941,03 42.524,44

8 65.539,56 41.120,33

9 67.178,05 39.762,58

10 68.857,50 38.449,67

11 70.578,93 37.180,10

12 72.343,41 35.952,46

13 74.151,99 34.765,35

14 76.005,79 33.617,44

15 77.905,94 32.507,43

16 79.853,59 31.434,07

17 81.849,92 30.396,15

18 83.896,17 29.392,50

19 85.993,58 28.422,00

20 88.143,42 27.483,53

21 90.347,00 26.576,06

22 92.605,68 25.698,55

23 94.920,82 24.850,01

24 97.293,84 24.029,49

25 99.726,19 23.236,06

26 102.219,34 22.468,84

27 104.774,82 21.726,94

28 107.394,19 21.009,54

29 110.079,05 20.315,83

30 112.831,03 19.645,02

Soma – 1.000.000,00

passada, acelerou-se nos primeiros anos da década atual e foi completada em 2006, quando o 
estoque de bônus da dívida de 1994 foi praticamente reduzido a zero.
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A segunda crítica que alguém poderia fazer é o risco de a União perder 
espaço para a colocação dos seus papéis. A crítica, porém, a rigor, não se 
aplica. Embora, de fato, o desdobramento tenda a criar maior concorrência 
na colocação de dívida pública, supõe-se que isso ocorreria no contexto de 
uma diminuição da dívida pública expressa como proporção do PIB ao lon-
go dos próximos anos, o que signifi ca que o Tesouro terá menor necessidade 
de emitir títulos, daí por que não haveria perda de espaço para colocação 
dos seus títulos, cuja importância relativa seria menor do que a atual.

A terceira crítica que pode ser feita é quanto ao aumento de liquidez que 
isso pode propiciar. Nesse ponto, há dois cenários. No primeiro, o estado 
– ou o município – cuja dívida for objeto da troca de papéis aqui exposta 
paga. Nesse caso, a situação de liquidez não muda em relação ao caso atual: 
o estado ou município hoje deve – e paga – ao Tesouro e no futuro estaria 
devendo e pagando a um credor privado. No segundo cenário, o estado ou 
município não paga. Nesse caso, realmente, o arranjo pode incentivar uma 
expansão da demanda do estado, por conta do fato de que um devedor que 
hoje é constrangido a pagar, por conta dos acordos de renegociação da dí-
vida, pode, teoricamente, deixar de fazê-lo. Em termos agregados, porém, 
a “melhora” patrimonial que implicaria para um agente – o estado – deixar 
de reconhecer um passivo seria acompanhada pela piora de situação de um 
outro agente privado cujo ativo iria se desvalorizar, sem efeitos, portanto, 
sobre a liquidez em termos consolidados – assumindo que a União não 
acorrerá em socorro de quem quer que seja.

A quarta crítica tem a ver com esse ponto e é justamente o risco que corre 
o credor de não ser pago pelo estado. Esse é o aspecto central de toda a 
discussão. Observe o leitor, porém, que, do ponto de vista formal, o cre-
dor está na mesma situação de dependência, seja quem for o devedor. Em 
outras palavras, juridicamente, ele está tão ou tão pouco protegido de um 
default federal como está de um default estadual. Ele terá problemas se 
o estado não pagar, da mesma forma que teria se a União não honrasse a 
dívida federal cada vez que há um vencimento. 

A pergunta que surge, então, é: por que um credor compra um título federal 
e não outorga um crédito a um estado/município? A resposta, evidentemen-
te, é porque o risco estadual/municipal é maior. O ponto essencial, porém, 
é que esse risco se mede. Em outras palavras, a grande vantagem para o 
país como um todo que a proposta teria, se implementada, é justamente a 
de criar um conceito de “risco estadual” e “risco municipal”, associado ao 
que analogamente existe para os países. Por que emprestar para o Brasil é 
mais caro que emprestar para o Tesouro Nacional da Suíça? Porque há um 
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risco maior. Entretanto, isso não impede que o mercado internacional com-
pre títulos do governo brasileiro, pelos quais cobra um prêmio de risco, 
uma vez que se submete à possibilidade de haver um default. Da mesma 
forma que há um mercado para colocar papéis brasileiros com spread de 
risco e que o Brasil paga um risco-país inferior, por exemplo, ao do Equa-
dor, no futuro, estados mais bem gerenciados pagariam um risco talvez 
maior que o do Tesouro Nacional, mas menor que o de outros estados em 
pior situação e estados com um track record muito negativo simplesmente 
não encontrariam fi nanciadores dispostos a lhes conceder crédito.

Finalmente, a quinta crítica é a objeção de que o estado não deveria ter 
interesse em trocar uma dívida que o obriga a pagar 6% de juros por uma 
dívida a um custo eventualmente maior. A resposta é que depende das con-
dições fi nanceiras. Se a dívida tiver o prazo estendido, uma taxa maior 
pode ser fi nanceiramente interessante para o estado, diminuindo as presta-
ções por alguns anos e permitindo aumentar os investimentos, o que pode, 
até, redundar em benefícios futuros para os habitantes do estado, se eles 
forem bem-feitos e ampliarem o potencial de produção e de geração de 
receitas no estado.

7. A Transição de um Sistema de Controles 
Hierárquicos para um Sistema de Mercado: 
Qualifi cações Fundamentais

O item (a) do artigo 3 da Lei 9.496/97, ao amparo da qual foram assinados 
os acordos de renegociação das dívidas subnacionais, reza que, enquanto a 
dívida fi nanceira da unidade da federação for superior à sua receita líquida 
real (RLR) anual, o estado ou município “não poderá emitir novos títulos 
públicos no mercado interno”. 

Conseqüentemente, na ausência de liquidação antecipada que permita sa-
tisfazer o citado requisito, as possibilidades de alívio fi nanceiro das enti-
dades federativas subnacionais se resumem ao seu refi nanciamento direto 
com bancos comerciais.

Ao mesmo tempo, considerando que os contratos de refi nanciamento não 
possuem cláusula que permita amortização antecipada, não sendo isto ex-
pressamente liberado, cada operação necessita de autorização prévia do 
credor (União).
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A primeira qualifi cação fundamental a fazer acerca do esquema proposto, 
portanto, é que, para que o governo federal autorize uma eventual subs-
tituição de dívidas das entidades subnacionais para com ele por dívidas 
com o sistema bancário, aquele terá todos os elementos à sua disposição 
para só conceder a autorização em caso de cumprimento de requisitos de 
condicionalidade muito claros, a serem listados na seção das conclusões 
do presente trabalho.

A segunda qualifi cação fundamental a ser feita, para evitar qualquer mal-
entendido acerca do contexto institucional em que o arranjo proposto deve-
ria ser adotado, é que deve fi car muito claro, a todos os participantes dessa 
possível substituição de credor, que o risco da nova dívida a ser emitida 
será eminentemente privado. Isso signifi ca recriar o mercado de risco es-
tadual e municipal que, a rigor, existia nos anos 1990, antes dos contratos 
de renegociação e da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas naqueles anos 
em um contexto no qual, como foi dito em comunicação pessoal por e-mail 
a um dos autores deste trabalho por uma importante autoridade naqueles 
tempos, “em mais de uma ocasião eminentes banqueiros argüiram que, 
uma vez que os títulos eram governamentais e tinham passado por um pro-
cesso de análise pelo governo federal, a União deveria ser a pagadora em 
última instância”.20 O que está sendo proposto é a recriação de uma dívida 
estadual e municipal junto ao setor privado, porém agora sem esse tipo de 
“garantia”, explícita ou implícita, por parte da União.

Em outras palavras, considerando que não haveria garantias formais, esta-
mos falando de um processo de colocação de dívidas que guarda semelhan-
ças com o do governo federal, que também, ao se endividar no mercado, 
o faz sem que este tenha como se garantir com plena segurança de que o 
Tesouro Nacional não incorrerá em um default. Se este consegue se endi-
vidar, é exatamente por dispor de crédito, o que está associado à confi ança 
no respeito aos contratos. Isso signifi ca que a possibilidade de os estados 
e municípios terem acesso a esse tipo de fi nanciamento estará estritamente 
ligada à confi ança que os credores potenciais tiverem acerca do cumpri-
mento dos pagamentos previstos pelas autoridades subnacionais. Estados 
e municípios sem crédito, isto é, com as fi nanças locais em situação preo-
cupante, com instituições locais fracas e/ou com um histórico de descum-
primento de contratos não disporão de espaço fi nanceiro para promover a 
engenharia fi nanceira de que este texto trata.

20  A referida ex-autoridade, que prefere, naturalmente, não ser citada, concluiu, não sem razões, a 
sua mensagem pessoal, suscitada por uma troca de opiniões acerca das idéias centrais do atual 
texto, afi rmando que “o mercado de dívida mobiliária dos estados e municípios foi destruído por 
eles mesmos”.
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O esquema proposto, no qual parte da dívida subnacional agora em poder 
do governo federal passaria ao mercado, daria lugar a uma transição gra-
dual do sistema atual, baseado em regras hierárquicas de controle do endi-
vidamento subnacional, para um sistema de controle de mercado. O maior 
desafi o dessa migração, entretanto, é criar uma estrutura de incentivos que, 
por um lado, não coloque em risco os ganhos obtidos com o sistema atual, 
mas que, por outro lado, crie os mecanismos necessários para a existência 
de um mercado de títulos subnacionais, bem como forneça os incentivos 
corretos para os agentes políticos envolvidos. Isso implica a necessária 
convivência e complementaridade dos dois sistemas de controle durante 
esse período de transição.

A razão para essa convivência parte do reconhecimento de que a solução 
de mercado requer um desenvolvimento institucional que o Brasil ainda 
não possui e que essa construção deve demandar vários anos. Muitas das 
características do atual arranjo institucional deveriam não apenas ser pre-
servadas, mas também fortalecidas e aprimoradas. 

A primeira condição para o funcionamento efi ciente de mercados de dívida 
estadual e municipal é o compromisso de no-bail-out por parte do governo 
federal. Em geral, em casos de risco sistêmico, o compromisso de no-bail-
out não é inteiramente crível e o governo federal pode ser forçado a inter-
vir. A esse respeito, ao proibir operações de refi nanciamento, a LRF estabe-
lece um mecanismo que, embora não resolva defi nitivamente o problema 
do compromisso de não-intervenção, pelo menos restringe severamente a 
implementação de operações de resgate fi nanceiro a entes subnacionais. 
Assim, a vigência da LRF estaria favorecendo um funcionamento efi ciente 
dos mercados de crédito para governos subnacionais. 

Uma segunda condição necessária para a adoção de disciplina fi scal advin-
da do mercado é a provisão de informação disponível e confi ável para os 
participantes do mercado. De novo, a LRF contempla a compulsoriedade 
na disponibilização de informações fi scais dos governos subnacionais, re-
quisito que favoreceria o funcionamento de mercados de dívida propostos. 
No entanto, nessa área há ainda muito espaço para progressos com relação 
a padronização, transparência fi scal e melhoras na qualidade e confi abili-
dade das informações fi scais geradas pelos governos das diversas esferas.

Associada à qualidade da informação para os participantes do mercado, 
a criação de sistemas de classifi cação de risco é outra condição que deve 
ser atendida. Para isso, os governos subnacionais deveriam interagir com 
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as agências de classifi cação de risco, provendo para elas informações de 
qualidade para a avaliação de risco de crédito de suas dívidas.

Do ponto de vista legal, é importante que se garantam os direitos de pro-
priedade dos credores, o que pode ser feito por meio de uma Lei de Falên-
cias para o setor público que contemple, entre outras normas, mecanismos 
preventivos de redução das despesas públicas, caso sejam atingidos alguns 
indicadores de endividamento (estoque da dívida, maturação máxima por 
período etc.). 

Finalmente, as mudanças propostas deveriam ser também acompanhadas 
pela construção de capacidade institucional para a gestão de dívida dos go-
vernos estaduais e municipais. Tendo em vista que os governos precisariam 
preparar estratégias de emissão de títulos à semelhança dos Planos Anuais 
de Financiamento do Tesouro Nacional, seria necessário um investimento 
no fortalecimento institucional das Secretarias de Fazenda dos estados. 

8. Conclusões

O esquema de pagamentos associado aos contratos de renegociação de dí-
vida se baseia em uma fórmula por meio da qual, se os estados e municípios 
com dívidas renegociadas, deveriam pagar, pela Tabela Price, acima de um 
teto de comprometimento – geralmente, 13% da receita –, eles pagam na 
prática o teto e, em caso de ser inferior, pagam pela Tabela Price. Embora a 
mudança da situação dos estados e municípios depois de 1999 seja um dos 
componentes mais importantes do ajuste fi scal que o país realizou a partir 
do fi nal dos anos 1990 e isso seja extremamente positivo, o desenho do 
esquema de pagamento apresenta alguns problemas. 

Com efeito, se o estado ou município paga pela Price, o peso relativo do 
comprometimento é muito maior no começo do que no fi nal do pagamento 
– admitindo que o PIB e a receita aumentem com o tempo –, uma vez que 
o valor real da prestação é fi xo, ônus esse que vai contra a lógica política, 
que tende a fazer com que o ônus maior incida no futuro. Por sua vez, se o 
devedor paga pelo teto, qualquer que seja o aumento de receita, um percen-
tual de 13% acaba sempre comprometido com o pagamento da dívida, o 
que é, naturalmente, motivo de queixa dos administradores estaduais e mu-
nicipais. Ao mesmo tempo, nas análises sobre a situação macroeconômica 
do país, existe a percepção de que é importante que o investimento público 
aumente e de que parte desse “delta” terá de vir dos estados e municípios.



394  PROPOSTA DE RECRIAÇÃO DE UMA DÍVIDA ESTADUAL E MUNICIPAL

A proposta aqui feita, denominada de Tabela Price Ajustada, visa dar conta 
dessas questões. Ela consiste em um esquema de pagamentos da dívida que 
é crescente no tempo, mas de tal forma que, se a receita do estado ou mu-
nicípio evoluir acima do previsto, gera um desafogo relativo dos pagamen-
tos, o que é um esquema mais interessante de pagamento do ponto de vista 
dos incentivos políticos do devedor. Adicionalmente, a proposta geraria 
uma folga para os estados e municípios ampliarem moderadamente os seus 
investimentos, sem afetar de forma muito grave o resultado consolidado.

A engenharia fi nanceira proposta constitui-se de uma troca de papéis, por 
meio da qual o estado ou o município cuja dívida tenha sido renegociada 
paga a sua dívida com o Tesouro e se endivida com um banco. Ou seja, o 
Tesouro quitaria parte de sua dívida com o mercado no vencimento de um 
papel e, com esses recursos, o banco concederia um crédito a um estado ou 
município, em operação casada que levaria a entidade subnacional a quitar 
parte de sua dívida com o Tesouro Nacional. No fi m do processo, o Tesou-
ro terá diminuído ativo e passivo – quitando parte de sua dívida e tendo 
quitada parte da dívida do estado ou do município para com ele –, enquanto 
o banco terá se tornado credor do estado/município e não mais da União e o 
estado/município será devedor do banco e não mais do Tesouro Nacional.

Observe-se que, conceitualmente, o esquema é exatamente o oposto do que 
ocorreu por ocasião da renegociação da dívida no governo FHC, quando a 
dívida foi federalizada: estamos falando agora de uma privatização da dívi-
da estadual/municipal. Dir-se-ia que a proposta é uma espécie de “federa-
lização da dívida multiplicada por ‘menos um’”. Há dez anos, uma dívida 
dos estados – majoritariamente – com o mercado virou dívida federal, com 
o governo central se tornando credor dos estados. Agora, estamos falando 
de transformar uma dívida estadual com o governo central em dívida com 
um banco, com cancelamento conjunto de dívidas do governo central ante 
o mercado e dos estados ante o governo central.

No fi nal do processo, efetuada essa substituição, o país poderia ter, sob o 
arcabouço da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal – que deveria 
evitar os desmandos ocorridos no passado –, um sistema que permitiria 
uma comparabilidade entre as taxas, da mesma forma que ocorre hoje com 
os prêmios de risco dos diversos países que acessam o mercado de títulos 
soberanos na economia internacional. Governos subnacionais austeros e/
ou com melhor histórico teriam, então, condições de se fi nanciar a taxas 
menores que as do resto, em um esquema que operaria como um incentivo 
às boas práticas fi nanceiras, uma vez que governantes perdulários seriam 
punidos com taxas elevadas.
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A pergunta natural é: por que um banco irá comprar um papel desses? A 
resposta é que, se os juros continuarem a cair, essa poderá se tornar uma 
alternativa interessante. Imaginemos, por exemplo, que, como foi mostra-
do no texto, para o estado haja vantagens fi nanceiras por alguns anos em 
trocar uma dívida de, por exemplo, prazo remanescente de vinte anos com 
juros de 6% por uma nova dívida de trinta anos e taxa de juros de 8%. Se 
os juros reais do governo federal em 2009 caírem para, por exemplo, 6% 
e for suposto que, na média dos próximos trinta anos, o juro real médio 
do Tesouro pode ser de 5%, há um “risco-Estado”, evidentemente, mas, 
se ele for inferior a 3%, pode fazer sentido para um comprador privado 
fi nanciar o estado a 8%, se ele julgar que o risco baixo compensa. Além 
disso, para aqueles que hoje pagam 9% nos acordos – como o município 
de São Paulo –, pode não ser preciso esperar que os juros do governo fe-
deral caiam tanto.21

Para viabilizar esse cenário, as autoridades federais deveriam tomar os se-
guintes cuidados:22

a) exigir um sistema de apuração contábil das contas do estado ou muni-
cípio que vier a se endividar com o banco, dados esses apresentados em 
bases mensais, de forma transparente, disponíveis na internet, com pelo 
menos quatro anos de séries retrospectivas e ajustados a um padrão contá-
bil defi nido pelo governo federal; 

b) condicionar a autorização para o lançamento dos papéis, por ocasião 
do abatimento da dívida original, à exigência prévia de uma auditoria, em 
moldes similares à que se faz nas empresas, a ser realizada por empresa re-
conhecida, das contas da unidade subnacional, esclarecendo os valores dos 
precatórios e dos estoques represados, assim como a situação atuarial das 
previdências estadual ou municipal, com divulgação pública dos relatórios 
da auditoria contábil;

21 Um fator relevante na viabilização de um cenário como o citado de juros de longo prazo deveria 
ser a modifi cação da estrutura de taxação do Imposto de Renda na Fonte (IRF) nas aplicações fi -
nanceiras, atualmente de 22,5% para aplicações de até seis meses, com a alíquota declinando para 
15,0% nas aplicações de mais de dois anos. Uma proposta que caberia examinar poderia ser a de 
diminuir a alíquota das aplicações até dois ou três anos e simplesmente zerar a taxa de imposto 
nas aplicações por prazos maiores, o que contribuiria de forma importante para ter juros de longo 
prazo mais parecidos com os que vigoram no mercado internacional.

22  Essas preocupações são consistentes com as citadas em recente editorial da revista Conjuntura 
Econômica [Ibre (2007)], quando se afi rma que um esquema como o que está em discussão entre o 
governo federal e os estados acerca dessas questões deveria ter como condição “a criação de um 
arcabouço institucional no qual, de forma pétrea, o governo federal fosse proibido de agir como 
fi ador de entes sub-nacionais que não conseguissem arcar com suas obrigações” [Ibre (2007, p. 8)], 
em moldes relativamente similares aos que regem as relações federativas nos Estados Unidos.
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c) analogamente, condicionar a autorização para a emissão da nova dívida, 
em substituição à que estiver sendo paga à União, à existência de pelo me-
nos uma cotação de rating a cargo de uma das agências classifi cadoras de 
risco (S&P, Moody’s ou Fitch);

d) limitar a emissão bruta de novos papéis ao montante que estiver sendo 
refi nanciado, mediante resgate antecipado da dívida com a União, evitan-
do, assim, aumento do endividamento total estadual ou municipal;23

e) realizar a troca de dívida mediante leilão público – restrito aos bancos 
comerciais não controlados pelo setor público – pela menor taxa de ju-
ros para cada um dos vencimentos originais escolhidos como candidatos à 
operação de troca; 

f) vedar expressamente, nos termos do artigo 35 da Lei de Responsabili-
dade Fiscal, futuros refi nanciamentos da dívida estadual e municipal por 
parte da União; e

g) pela mesma razão, para que não ressurjam os velhos problemas de mo-
ral hazard no pagamento das dívidas, proibir que as instituições fi nancei-
ras federais sejam parte do arranjo proposto, uma vez que isso se prestaria 
a pressões políticas que distorceriam a avaliação acerca da natureza volun-
tária do fi nanciamento concedido às unidades subnacionais.

Assim, com o passar do tempo, todos os papéis da renegociação da dívida 
original teriam sido substituídos por papéis novos, a exemplo do que ocor-
reu com os títulos da dívida externa brasileira, da renegociação de 1994, 
que ao longo do tempo, na prática, foram substituídos por nova dívida 
voluntária nos anos posteriores, através de sucessivas colocações interna-
cionais feitas pelo governo brasileiro.

Do ponto de vista do governo federal, a grande vantagem que isso impli-
caria é que, abatendo simultaneamente ativos e passivos na sua estrutura 
de dívida líquida, mesmo que esta não se modifi que, haveria uma redução 
expressiva da dívida mobiliária federal. Isso favoreceria, inicialmente, a 
concessão do “grau de investimento” por outras empresas classifi cadoras 
de risco além da S&P – que já conferiu essa condição ao Brasil – e, depois, 
ampliaria as possibilidades de melhoras posteriores do rating do país. 

23 Cabe lembrar que, caso o estado ou o município paguem as prestações da dívida limitadas ao teto 
de 13%, é preciso considerar que, enquanto houver saldo capitalizado em relação ao cronograma 
original de pagamento, a diferença positiva entre o limite de comprometimento e a prestação plena 
de cada vencimento original será usada para amortizar o referido saldo. 
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RESUMO Este trabalho propõe 
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de arrecadação dos municípios. 
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1. Introdução

O Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão 
de Setores Sociais Básicos (PMAT) tem o objetivo de fi nanciar inves-
timentos na melhoria da gestão tributária dos municípios. O programa 
tem origem no diagnóstico de que existe um potencial não explorado de 
arrecadação municipal.

Este trabalho objetiva propor um método para estimar esse potencial. Essa 
estimativa será útil para os municípios e para o BNDES. Os primeiros 
poderão usá-la para fazer um pré-diagnóstico das suas defi ciências arre-
cadatórias e, assim, planejar mais adequadamente seus projetos. O Ban-
co poderá usá-la em três atividades fundamentais: fomento, avaliação de 
projetos e acompanhamento. Além de propormos o método, mostramos 
seus resultados para os dados municipais do Finbra – Finanças do Brasil 
de 2005.

O PMAT é um programa do BNDES lançado em agosto de 1997. O obje-
tivo inicial do programa era contribuir para a melhoria da gestão tributá-
ria dos municípios. Posteriormente, o programa incluiu outros aspectos de 
gestão, como controle de gastos e racionalização do uso de recursos pú-
blicos, além de melhoria da qualidade de atendimento ao cidadão e maior 
transparência na ação governamental.

A Constituição Federal de 1988 fez aumentar as transferências federais 
aos municípios, o que favoreceu, particularmente, os menores e mais po-
bres. Desde então, são muito comuns as críticas de que esse processo teria 
levado várias prefeituras a se tornarem dependentes dessas transferências. 
Essas críticas precisam ser relativizadas, porque a atividade econômica e, 
conseqüentemente, a capacidade tributária são extremamente concentradas 
no território brasileiro. A população é muito menos concentrada. Portanto, 
em grande medida, não é possível escapar da conclusão de que as trans-
ferências constitucionais são fundamentais para prover serviços públicos 
com orientação local a populações dispersas pelo território brasileiro. Feita 
essa importante ressalva, para não nos confundirmos com os muitos opo-
sitores do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), convém lembrar 
que o foco do trabalho é estimar o potencial de arrecadação de receitas 
próprias dos municípios.

Apesar dos benefícios obtidos com a Constituição Federal de 1988, a rea-
lidade é que os municípios não fi caram estagnados em termos de cobrança 
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de tributos locais e de modernização da máquina fazendária. A arrecadação 
própria municipal no período de 1988 a 1997 aumentou uma vez e meia 
(1,5) em relação à arrecadação federal, desmistifi cando a visão de que os 
municípios, por causa das transferências constitucionais, não se esforça-
vam para cobrar tributos. Entretanto, essa melhoria na gestão tributária não 
foi, de modo algum, homogênea. Como alguns municípios despontaram 
signifi cativamente da média, concluiu-se que há um potencial generalizado 
de aumento da arrecadação e melhoria da gestão. A inspiração deste estudo 
se baseou nessa evidência. Voltaremos a isso mais à frente.

Os municípios brasileiros carecem principalmente da atualização dos ca-
dastros mobiliários e imobiliários, que pode ser realizada por meio de pes-
quisa de campo ou de um levantamento aerofotogramétrico, integrados ao 
geoprocessamento de suas bases de dados. A experiência do cadastro mul-
tifi nalitário, por si só, já representa um grande passo para o planejamento 
e a operação da administração municipal. Se integrado a um sistema de 
informações geográfi cas (SIG), formando um único banco de dados, possi-
bilitaria muitos ganhos de efi ciência e efi cácia operacional.

Outras demandas da gestão fazendária são um sistema integrado de gestão 
tributária, o atendimento centralizado ao contribuinte, o treinamento de 
pessoal, a otimização dos sistemas de cobrança e fi scalização e a atualiza-
ção da legislação.

Entretanto, essas melhorias requerem investimentos com que, muitas ve-
zes, o município não tem como arcar. O PMAT foi criado exatamente para 
suprir essa defi ciência. Mas não parou na questão tributária. Aos poucos, 
o PMAT incorporou as demandas de investimento em gestão de outras ati-
vidades municipais e melhorou sua capacidade de atender os milhares de 
municípios brasileiros. 

Ao longo da sua história, o desenho institucional do PMAT tem evoluído. 
Há três marcos nessa evolução. Em 1999, o PMAT, enfocando a integra-
ção da gestão pública municipal, ampliou seu escopo de atuação e abriu 
espaço para a modernização não só da máquina tributária, mas também das 
estruturas administrativas das secretarias de saúde, educação e assistência 
social. Em 2002, o Banco do Brasil passou a atuar como banco mandatário, 
ampliando a cobertura do programa, tanto regionalmente como em termos 
do porte dos municípios com acesso a ele. Em 2006, o PMAT deixou de ser 
um programa formalmente constituído e passou a ser uma linha de apoio 
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fi nanceiro.1 E, fi nalmente, em 2007, dois fatos novos: primeiro, a Caixa 
Econômica Federal, ao lado do Banco do Brasil, passou a implementar o 
programa; e segundo, criou-se um departamento exclusivo para trabalhar 
com a gestão pública (o DEGEP).

O PMAT tem objetivos claros e metas que devem ser estabelecidas pelo 
benefi ciário, passando pela análise do BNDES e/ou do mandatário, o agen-
te fi nanceiro responsável pela operação.2

Em sua versão mais recente, os objetivos gerais do PMAT são:

a) aproveitamento do potencial de arrecadação tributária, para reduzir 
a dependência em relação às transferências e possibilitar a geração 
de recursos para os investimentos sociais;

b) melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de 
serviços nas áreas; e

c) aumento do nível de transparência e da qualidade da gestão muni-
cipal, através da disponibilidade pública (via internet, por exem-
plo) dos dados da administração e de um melhor atendimento ao 
contribuinte.

As ações empreendidas abrangem sete campos:

a) gerais: organização e gerência, sistemas e tecnologias de informa-
ção, relações intra e interinstitucionais, legislação, atendimento ao 
cidadão, cadastros; 

b) administração tributária: arrecadação, cobranças administrativa e 
judicial, fi scalização, estudos econômicos e tributários; 

c) administração fi nanceira e patrimonial: orçamento, execução fi nan-
ceira, contabilidade e dívida pública, auditoria e controle interno, 
gestão do patrimônio; 

d) administração da saúde: operação das unidades de saúde, opera-
ção dos programas de saúde, vigilância sanitária e epidemiológica, 
conselho municipal de saúde, fundo municipal de saúde;

1  A diferença é que, segundo a nova Política Operacional aprovada em fevereiro de 2006, os pro-
gramas do BNDES caracterizam-se pela sua especifi cidade e transitoriedade, devendo ter: a ) 
objetivos e metas a serem alcançados; b) dotação de recursos defi nidos; e c) prazo de vigência 
defi nidos. A linha de apoio não possui dotação de recursos e prazo de vigência defi nidos.

2  A descrição completa do programa está em http://www.bndes.gov.br/social/municip.asp.
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e) administração da educação: operação das unidades escolares, ope-
ração dos programas de educação, conselhos escolares, Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profi ssionais da Educação (Fundeb);

f) administração da assistência à criança e aos jovens: operação das 
unidades e redes de atendimento, operação dos programas de as-
sistência, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, conselhos tutelares, Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; e

g) administração geral: gestão de recursos humanos, folha de paga-
mento, licitações e compras, gestão de contratos, protocolo e con-
trole de processos.

A seleção dos benefi ciários é feita de forma não-aleatória, sendo que os 
municípios se autocandidatam a participar do programa. A seleção é esti-
mulada por meio de um fomento, que consiste na divulgação do programa 
em seminários, na imprensa ou via contatos diretos. As condições gerais do 
programa são resumidas no Quadro 1.

QUADRO 1

Condições Atuais do PMAT
Itens Financiáveis tecnologia de informação e equipamentos de informática;

capacitação de recursos humanos;
serviços técnicos especializados;
equipamentos de apoio a operação e fi scalização;
infra-estrutura física.

•

•

•

•

•

Formas de Apoio Direta com o BNDES (para fi nanciamentos acima de R$ 6 milhões) 
ou com banco mandatário (Banco do Brasil e Caixa Econômica) e 
indireta não-automática (com instituições fi nanceiras credenciadas 
pelo BNDES).

Itens Não-
Financiáveis

construção e reaparelhagem de escolas, unidades de saúde e de 
atendimento; 
obras de infra-estrutura não voltadas para a melhoria de efi ciência 
da administração; 
programas de desligamento de servidores; 
aquisição ou arrendamento de bens imóveis e benfeitorias; 
aquisição de máquinas e equipamentos usados; 
despesas com manutenção de atividades e de custeio da 
administração municipal, inclusive com pessoal ativo e inativo 
(também serão considerados para efeito de contrapartida do 
município ao projeto); 
gastos com desapropriação ou aquisição de terrenos; 
gastos com pavimentação e iluminação pública, quando 
isolados dos demais investimentos em infra-estrutura urbana, de 
saneamento ou transportes. 

•

•

•

•

•

•

•

•

(continua)
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Taxa de Juros Para o apoio direto com o BNDES: Custo fi nanceiro + 
Remuneração do BNDES + Taxa de risco de crédito. 
Para o apoio direto com o mandatário: Custo fi nanceiro + 
Remuneração do BNDES + Taxa de risco de crédito + Taxa fl at. 
Para o apoio indireto: Custo fi nanceiro + Remuneração do 
BNDES + Remuneração da instituição fi nanceira credenciada. 

•

•

•

Custo Financeiro TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo + Remuneração do BNDES 
1% ao ano + Taxa de risco de crédito 1% ao ano + Taxa fl at até 3% 
sobre os valores liberados + Remuneração da instituição fi nanceira 
credenciada a ser negociada entre a instituição fi nanceira 
credenciada e o cliente.

Prazo Total Prazo total de até oito anos, incluído o prazo máximo de carência de 
até 24 meses.

Nível de 
Participação

Até 90% do valor dos itens apoiáveis para municípios com população 
superior a 50 mil habitantes. 
Até 100% do valor dos itens apoiáveis para municípios com 
população inferior a 50 mil habitantes. 

Garantias Cotas-parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou do 
Fundo de Participação dos Estados (FPE) e/ou do ICMS ou ICMS-
Exportação, observadas as normas pertinentes do Banco Central, do 
Senado Federal e da Secretaria do Tesouro Nacional. 

Critérios de Apoio Nas alocações de recursos para o projeto, o município deverá 
observar os seguintes limites de investimento por item apoiável, 
que, no entanto, não se aplicam às operações diretas do BNDES, 
realizadas sem a participação de seus mandatários:

Item Financiável Limite %

Tecnologia de Informação e Equipamentos de Informática 35

Capacitação de Recursos Humanos 25

Serviços Técnicos Especializados 35

Equipamentos de Apoio a Operação e Fiscalização 25

Infra-Estrutura Física 20

Obs.: soma superior a 100% para que haja maior fl exibilidade na 
distribuição dos valores entre os itens. 
O valor do fi nanciamento deverá observar simultaneamente os 
seguintes limites: 

R$ 30 milhões; 
R$ 18,00 por habitante (Censo 2000 ou última estimativa 
disponível do IBGE); 
7% da Receita Líquida Real do Município, conforme conceito 
defi nido no artigo 6º, parágrafo 3º da Resolução 78/98 do Senado 
Federal. 

Investimentos realizados até o sexto mês anterior à data de 
apresentação do pedido de apoio poderão ser considerados para 
efeito de contrapartida dos municípios ao projeto.
Despesas com manutenção de atividades e de custeio da 
administração municipal, inclusive com pessoal ativo e inativo, não 
serão objeto de fi nanciamento nem serão consideradas para efeito 
de contrapartida do município ao projeto. 

•

•

•

Encaminhamento O município deverá obter o Sistema de Análise e 
Acompanhamento de Operações PMAT, no endereço eletrônico 
http://www.bndes.gov.br/produtos/download/cpmat.asp.



REVISTA DO BNDES, RIO DE JANEIRO, V. 14, N. 29, P. 399-434, JUN. 2008 405

2. Evoluções Recentes

Como vimos, o PMAT é um programa que tem sofrido uma evolução con-
tínua desde sua criação. As melhorias recentes estão relacionadas à melhor 
agilidade e automatização dos processos para viabilizar o acesso do pro-
grama a maior número de municípios. São elas:

Unifi cação dos formulários de Consulta Prévia e de Apresentação do 
Projeto, o que permitiu aos municípios uma forma mais simples de apre-
sentação do projeto. 

Obtenção automática de informações de bases de dados públicas, tais 
como o Finbra da STN e o Censo.

Disponibilização de aplicativo para auxiliar na elaboração da consulta 
prévia/projeto e dos acompanhamentos, de forma automatizada.

Facilidade de acesso ao programa para os municípios por meio da in-
clusão da Caixa como mandatária do BNDES, juntamente com o Banco 
do Brasil.

Essas medidas permitirão aumentar a capacidade de atendimento dos mu-
nicípios na linha PMAT. Este artigo faz parte desse mesmo esforço. Ele 
propõe estimar o potencial de arrecadação de cada tipo de receita munici-
pal. Essas estimativas facilitarão o processo de seleção de quais municípios 
têm maior potencial de obtenção de ganhos com melhorias na gestão tribu-
tária. Essa seleção permitirá um trabalho de fomento orientado.

Mas os benefícios esperados dessas estimativas não se resumem ao fomen-
to. A própria capacidade e a qualidade de atendimento poderão aumentar 
em decorrência desse novo instrumento. Os prefeitos terão acesso aos po-
tenciais de arrecadação por receita e, assim, poderão direcionar com mais 
efi ciência os recursos em seus projetos de melhoria de gestão. Isso traz 
agilidade ao processo de formulação do projeto e também à avaliação e ao 
acompanhamento do projeto pelo banco.

3. O Potencial não Explorado de Arrecadação 

Como vimos, o diagnóstico inicial que deu razão à criação do PMAT in-
dica que existe um potencial não explorado de arrecadação municipal em 
decorrência de defi ciências na gestão tributária.

•

•

•

•
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A não-exploração desse potencial é causada pela falta de instrumentos na 
gestão municipal. Esses instrumentos são: planejamento e legislação, in-
fra-estrutura física e tecnológica e capacitação dos servidores. O PMAT 
busca fornecer esses instrumentos aos municípios, de modo que eles se 
apropriem do potencial tributário não explorado.

Porém, como bem alertado em Ribeiro e Schwengber (2000), nem toda não-
exploração da capacidade tributária é provocada por inefi ciências da adminis-
tração tributária. Fatores institucionais (regras de distribuição das transferên-
cias federais e estaduais) e de decisão política (isenções de IPTU e de ISS) 
compõem a diferença entre a arrecadação potencial, que o município auferiria 
na ausência de tais fatores e de inefi ciências, e a arrecadação efetiva.

O estudo de Varsano et al. (1998), medindo o esforço fi scal entre os paí-
ses, mostra que capacidades tributárias altas estão relacionadas a rendas 
per capita altas, mas que não há correlação entre esforço fi scal alto e 
desenvolvimento do país. Os países europeus, em geral, têm um esforço 
fi scal estimado acima de 90%, enquanto o esforço fi scal dos Estados Uni-
dos é de 53%.

Isso não signifi ca, necessariamente, que a administração e o sistema tribu-
tários são inefi cientes nos Estados Unidos e efi cientes nos países europeus. 
A diferença refl ete a decisão política em relação ao tamanho do Estado. Os 
Estados Unidos privilegiam um Estado menor, com menor oferta de bens 
como saúde e educação, enquanto na Europa partiu-se para a oferta univer-
sal desses bens pelo Estado.

Quanto às variáveis político-institucionais, devemos levar em conta a teo-
ria do ciclo político [Nordhaus (1975)], que foi desenvolvida em nível na-
cional e tem dois componentes. O primeiro é que os partidos de esquerda 
tendem a privilegiar os gastos públicos e o crescimento econômico e a 
ser mais tolerantes com taxas de infl ação mais altas, enquanto partidos de 
direita tendem a privilegiar mais o controle infl acionário do que o cresci-
mento econômico. O debate empírico sobre a infl uência do espectro políti-
co sobre as taxas de crescimento e infl ação da economia não é conclusivo 
[Pettersson-Lidbom (2003)].

O segundo componente é que os governos tendem a segurar a economia 
(aumentando impostos e/ou reduzindo gastos) nos dois primeiros anos 
de mandato e costumam expandi-la nos dois anos fi nais [Giambiagi e 
Alem (2001)]. 
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3.1 Considerações sobre o Perfi l das Finanças 
Municipais

Uma questão importante para entender e estimar o potencial não explo-
rado de arrecadação é entender a estrutura de receitas dos municípios 
brasileiros. Essa estrutura se diferencia fortemente de acordo com o porte 
dos municípios.

O objetivo desta seção é dar um panorama geral do perfi l das fi nanças mu-
nicipais.3 Os municípios brasileiros são obrigados a informar seus dados, 
que são disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

A Tabela 1 mostra a diferença dos perfi s da receita municipal de acordo 
com o porte populacional. 

TABELA 1

Participação das Principais Receitas no Orçamento Municipal
(Em %)

TIPO DE RECEITAS 
MUNICIPAIS

FAIXAS POPULACIONAIS (HAB.)

Média 
Aritmética <20 Mil

Entre 
20 e 50 

Mil

Entre 
50 e 100 

Mil

Entre 
100 e 

300 Mil

Entre 
300 

Mil e 1 
Milhão

Acima 
de 1 

Milhão
SP e 
RJ

Receita Tributária 
Própria 19,8 5,4 8,6 13,1 16,1 23,2 29,0 43,2

IPTU 6,0 1,0 2,2 4,0 4,5 7,2 8,5 14,3

ISS 9,0 2,1 3,3 5,0 6,7 10,1 13,3 22,4

Trans. União 30,5 52,6 42,4 34,7 29,3 23,7 22,6 7,9

FPM 17,4 40,3 28,6 19,8 14,9 9,4 7,8 0,8

SUS 8,1 5,7 6,9 8,4 8,4 10,8 12,8 3,9

FNAS+FNDE 2,4 3,1 3,4 2,8 2,5 1,8 1,2 1,7

Trans. Estado 26,9 24,5 26,1 29,5 29,7 30,1 24,1 24,4

ICMS 22,2 21,6 22,1 25,5 25,0 24,8 18,5 18,0

IPVA 3,4 1,2 1,9 2,9 3,4 4,1 4,5 5,5

Fundef 10,3 13,1 15,0 12,7 10,1 8,5 5,7 6,8

Rec. Div. Ativa 1,8 0,5 1,0 1,6 2,1 2,6 2,3 2,3

Oper. Crédito 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,7 0,2

Trans. Capital 2,6 5,0 4,0 2,8 2,4 1,9 1,2 1,0
Número de 
Municípios 4.807 3.384 897 278 172 63 11 2

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Finbra (2006).

3  Um panorama mais completo pode ser obtido em STN (2007).
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O perfi l tributário dos municípios está baseado no documento Perfi l e 
evolução das fi nanças municipais: 1998-2003 [STN (2004)]. A principal 
constatação é que os municípios de maior porte têm uma capacidade de ar-
recadação própria superior aos municípios de porte menor. Como pode ser 
observado na Tabela 2, 60% da arrecadação dos municípios acima de um 
milhão de habitantes vêm da tributação local. Nos municípios com menos 
de 10 mil habitantes, a arrecadação própria é de 5% do total. 

Outra informação interessante é que os municípios abaixo de 20 mil ha-
bitantes têm uma receita signifi cativa por habitante, apesar da pequena 
arrecadação própria, graças ao FPM e a outras transferências federais. 
As transferências constitucionais podem mais do que compensar a baixa 
arrecadação própria desses municípios. Por exemplo, a receita municipal 
per capita dos municípios com menos de 20 mil habitantes é maior, em 
média, do que os municípios maiores até um milhão de habitantes. Mesmo 
os municípios com população acima de um milhão de habitantes (com ex-
ceção de Rio e São Paulo) possuem uma receita per capita equivalente aos 
municípios de até 20 mil habitantes. Apenas a última faixa – que contém 
os municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo – possui uma receita mu-
nicipal per capita signifi cativamente superior à dos municípios de menos 
de 20 mil habitantes. 

Na Tabela 2, podemos observar resultados similares com os dados de arre-
cadação per capita das principais receitas.

Como podemos ver pelo Gráfi co 1, a cota-parte de ICMS é a única receita 
que não sofre grandes alterações em decorrência do porte do município. 
Assim, a queda da receita per capita de transferências constitucionais à 
medida que aumenta o tamanho dos municípios, combinada com o efeito 
inverso da arrecadação própria, faz com que a distribuição de receitas so-
madas per capita tenha um formato de “U”. Ou seja, os municípios médios 
possuem menor arrecadação per capita. Isso indica que tais municípios 
são, provavelmente, os de maior potencialidade de sucesso relativo nas 
operações de PMAT e, portanto, devem ser foco de fomento.
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TABELA 2
Distribuição da Arrecadação Municipal por Faixas Populacionais (R$ 1.000)

FAIXA DE 
POPULAÇÃO

Nº DE 
MUNICÍPIOS

POPULAÇÃO 
1.000 (MIL)

RECEITA 
TRIBUTÁRIA 

PRÓPRIA 
(MILHÕES)

RECEITA 
TRIBUTÁRIA 

PRÓPRIA 
PER CAPITA 

COTA 
DO 

FPM

COTA 
DO FPM 

PER 

CAPITA

COTA 
DO 

ICMS

COTA 
DO 

ICMS 
PER 

CAPITA

SOMA 
DAS 3

SOMA 
DAS 

3 PER 

CAPITA

PARTICIPAÇÃO 
DA RECEITA 
PRÓPRIA NA 
SOMA DAS 

3 (%)

 PARTICIPAÇÃO 
DA FPM 

RECEITA 
PRÓPRIA NA 

SOMA DAS 3 (%)

 PARTICIPAÇÃO DA 
ICMS RECEITA NA 
SOMA DAS 3 (%)

POP > 
1.000.000 10 28.748 7.095 247 569 20 4.074 142 11.738 408 60,4 5 35

1.000.000 
< POP > 
300.000 42 21.350 2.296 108 752 35 2.711 127 5.759 270 39,9 13 47

300.000 
< POP > 
50.000 332 35.654 2.618 73 2.477 69 4.578 128 9.673 271 27,1 26 47

POP < 
50.000 3.338 39.924 1.174 29 6.112 153 4.356 109 11.642 292 10,1 52 37

POP < 
10.000 1.879 9.688 202 21 2.399 248 1.299 134 3.900 403 5,2 62 33

TOTAL/
MÉDIA 3.722 125.676 13.183 96 9.910 105 15.719 128 38.812 329 29,0 32 40
Fonte: STN (2004). Elaborada para o projeto de tese de Luís Otávio Reiff.
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GRÁFICO 1

Receitas Municipais per Capita

A desigualdade da estrutura tributária entre os municípios, de acordo com 
o tamanho populacional, reforça a necessidade de realizar estimativas de 
impacto por faixa populacional, de forma a controlar por características 
não-observáveis.

A característica não-observável mais importante é a diferença entre a tri-
butação potencial e a tributação efetiva, que é o esforço fi scal. O esforço 
fi scal é importante porque, quanto mais distante da tributação potencial 
(menor esforço fi scal), maior será a possibilidade de crescimento da re-
ceita. Municípios com esforços fi scais diferentes terão um potencial de 
aumento da arrecadação diferente. 

Mostramos a seguir como a variação da receita própria4 dos municípios tem 
se dado entre 1998 e 2003, por faixa populacional e por tipo de imposto.

A Tabela 3 mostra que os municípios menores tiveram um crescimento da 
arrecadação própria superior aos municípios maiores. Em princípio, isso 
sugere três hipóteses. A primeira é que os municípios menores estão redu-
zindo a distância entre a receita potencial e a receita efetiva de forma mais 
rápida do que os maiores, ou seja, o desenvolvimento do esforço fi scal dos 
municípios menores é relativamente maior do que nos municípios maiores.

4 A receita tributária é um dos componentes da receita própria. Esta inclui ainda as receitas de 
contribuições sociais, receitas patrimoniais e receitas da dívida ativa.
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A segunda é que, ao contrário, se os municípios menores têm um esforço 
fi scal muito baixo, então, qualquer melhora neste refl etirá um aumento ex-
pressivo da arrecadação.

Na terceira possibilidade, que não é incompatível com as duas anteriores, 
a receita potencial dos municípios menores tem crescido a taxas superiores 
à taxa dos municípios maiores.

TABELA 3

Variação Acumulada da Receita Própria dos Municípios, por Faixa 
Populacional

VARIAÇÃO ACUMULADA (%) 1999 2000 2001 2002 2003 

Total 3,3 10,0 14,1 25,1 24,6

POP > 1.000.000 0,6 6,6 9,4 13,5 11,9

1.000.000 > POP > 300.000 10,0 12,2 14,8 28,4 22,6

300.000 > POP > 50.000 3,3 14,3 21,2 42,0 45,9

POP < 50.000 5,5 14,1 22,7 44,1 49,3

Fonte: STN. Elaborada para o projeto de tese de Luís Otávio Reiff.

A heterogeneidade dos municípios brasileiros sugere que a estimativa do 
potencial de receita estará mais livre de vieses de características não-obser-
váveis se a estimativa se der por faixa populacional. Nós propomos, assim, 
realizar estimativas por faixa populacional.

As Tabelas 4 e 5 mostram que os dois principais impostos municipais 
apresentam comportamentos completamente diferentes entre 1998 e 2003. 
Enquanto o IPTU cresce apenas nos municípios acima de um milhão de 
habitantes, o ISS cresce mais nos municípios abaixo de 50 mil habitantes.

De modo geral, os tributos municipais são mais difíceis de ser cobrados do 
que os tributos federais e estaduais. Um imposto sobre transações fi nancei-
ras, arrecadado pelo sistema bancário, é muito mais fácil de ser arrecadado 
do que um imposto sobre a propriedade. Da mesma forma, um imposto do 
tipo do ICMS, cuja maior parte é retida pelas grandes empresas, é mais 
fácil de ser arrecadado do que o ISS, que tem uma base tributável muito 
mais dispersa [Afonso et al. (1999)].

IPTU e ISS são impostos diferentes. O primeiro incide sobre o patrimônio 
e, portanto, trata-se de uma tributação sobre um estoque. O segundo incide 
sobre o faturamento das empresas e, portanto, trata-se de uma tributação 
sobre um fl uxo.
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TABELA 4

IPTU: Participação Relativa e Crescimento
(Em %)

IPTU 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total 21 24 22 22 22 22

POP > 1.000.000 20 26 25 24 25 26

1.000.000 > POP > 300.000 24 23 22 23 22 23

300.000 > POP > 50.000 23 22 20 20 19 18

POP < 50.000 19 18 17 17 15 15

VARIAÇÃO ACUMULADA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total  13,1 5,5 5,3 2,9 4,6

POP > 1.000.000  29,6 22,2 21,0 24,3 28,2

1.000.000 > POP > 300.000  -1,9 -7,9 -3,8 -7,6 -2,5

300.000 > POP > 50.000  -2,6 -12,0 -12,1 -19,0 -21,2

POP < 50.000  -2,6 -8,6 -10,9 -17,9 -19,5
Fonte: STN. Elaborada para o projeto de tese de Luís Otávio Reiff.

Por um lado, a base tributável do IPTU é mais estável, enquanto a do ISS 
fl utua de acordo com o ciclo econômico. A arrecadação do IPTU deveria ser 
mais estável e mais fácil de ser identifi cada. Por outro lado, como proprietá-
rios de imóveis podem não ter renda, o IPTU pode ser um imposto mais di-
fícil de ser cobrado do que o ISS, principalmente em regiões mais pobres.
TABELA 5

ISS: Participação Relativa e Crescimento
(Em %)

ISS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total 21 26 27 28 26 26

POP > 1.000.000 20 34 34 35 34 32

1.000.000 > POP > 300.000 24 22 23 24 23 25

300.000 > POP > 50.000 23 20 20 22 20 21

POP < 50.000 19 12 13 14 14 15

VARIAÇÃO ACUMULADA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total -3,2 5,5 13,2 16,0 15,0

POP > 1.000.000 -4,0 3,8 8,9 7,8 1,7

1.000.000 > POP > 300.000 -0,2 6,8 15,0 20,7 26,7

300.000 > POP > 50.000 -1,7 10,4 25,2 36,3 44,1

POP < 50.000 -7,0 8,9 28,0 46,3 63,6
Fonte: STN. Elaborada para o projeto de tese de Luís Otávio Reiff.
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4. Estimando a Arrecadação Potencial

Dada a limitação de recursos, é importante que os programas públicos de 
fi nanciamento comecem pelas prioridades. O PMAT não foge dessa nor-
ma. Para o BNDES, defi nir prioridades é saber quais municípios podem 
aproveitar melhor e mais rapidamente os recursos obtidos na linha PMAT.

Com isso em mente – e sendo o PMAT uma linha voltada, em grande parte, 
para melhoria da arrecadação do município –, mostra-se interessante uma 
análise para encontrar o quanto cada uma das receitas municipais poderia 
aumentar. Neste trabalho, buscamos estimar o potencial de arrecadação de 
cada uma das principais receitas municipais.

Indo além disso, buscamos fazer uma comparação simplifi cada da efi ciên-
cia arrecadatória dos municípios. Assim, produzimos um sistema de diag-
nóstico que possibilita, numa primeira análise, perceber possíveis inefi ci-
ências na arrecadação de determinadas receitas municipais.

Tanto a estimação do potencial arrecadatório das receitas quanto a com-
paração relativa da efi ciência entre os municípios se mostram importantes 
no auxílio à defi nição de prioridades para a aplicação dos recursos con-
cedidos. Com prioridades bem defi nidas, os resultados alcançados com a 
utilização dos recursos do programa certamente serão melhores.

Nosso método de estimação se baseou em um princípio simples. Alguns 
municípios, nos últimos anos, foram capazes de empreender um esforço 
administrativo e fi scal superior e servem de modelo para outros municípios 
de perfi l similar. Esses municípios serão selecionados e servirão de base 
para o cálculo do potencial de arrecadação para os municípios similares. 
Esse princípio tem duas vantagens:

a) indica metas relativamente ousadas para municípios com gestão fi scal 
de baixa qualidade; 

b) mas apresenta metas factíveis, pois foram baseadas em municípios bra-
sileiros similares e que já conseguiram alcançar tal nível de qualidade na 
gestão fi scal.
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4.1 Metodologia e Dados

Foram utilizados dados do Finbra 2005 para a receita dos municípios. A 
estimativa da população residente também foi de 2005.

Para calcular os potenciais arrecadatórios, foi utilizado um sistema de me-
tas relativas estipuladas com base no desempenho dos melhores municí-
pios. Ou seja, para estimar uma meta para o desempenho dos municípios, 
usou-se como base o desempenho apresentado pelos melhores municípios. 
Assim, pode-se ter fi rmeza de que aquelas metas são alcançáveis (ou seja, 
de que aquele potencial de arrecadação é real), dado que um grupo de mu-
nicípios as alcançou.

No entanto, o Brasil tem regiões muito heterogêneas e, assim, municípios 
muito heterogêneos. Conseqüentemente, não é simples (ou certo) estipu-
lar metas ou fazer comparações entre os municípios juntando todos num 
mesmo grupo.

Os municípios foram, então, divididos em três categorias, com base em seu 
perfi l de receitas: turísticos, dormitórios e restantes. 

Separamos um grupo para municípios turísticos, porque eles têm um per-
fi l de arrecadação de impostos próprios diferenciado, em decorrência de 
um setor de serviços mais robusto. Hotéis e serviços turísticos de todo tipo 
pagam ISS, o que favorece essas prefeituras frente a outros tipos de muni-
cípios. O recolhimento de IPTU também pode ser favorecido pelo turismo, 
em decorrência da presença relativamente superior de muitas casas de vera-
neio e empresas de serviços turísticos em relação à população. Como essa 
arrecadação não é independente do porte, separamos os municípios turísti-
cos por porte. Municípios com mais de 100 mil habitantes não foram consi-
derados turísticos porque a classifi cação de municípios turísticos do IBGE 
é autodeclaratória e muito ampla, abarcando municípios cuja receita de ISS 
advinda de atividades de turismo é insignifi cante. Esse fenômeno é muito 
mais provável em municípios com população acima de 100 mil habitantes.

Portanto, os municípios que foram (auto)classifi cados no IBGE como tu-
rísticos e que tinham menos de 100 mil habitantes foram alocados na cate-
goria turísticos, desde que não fossem classifi cados como dormitórios.

Municípios dormitórios geralmente possuem uma economia e um setor 
de serviços subdesenvolvidos em relação a suas populações. Isso signifi -
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ca que possuem uma receita própria relativamente baixa. Geralmente, são 
municípios médios, que não contam com as vantagens dos pequenos nas 
receitas de transferências.

Os municípios dormitórios foram defi nidos por um critério mais comple-
xo. Para entrar nessa categoria, a renda per capita do município deveria 
ser: a) menor do que a média de sua região metropolitana; e b) menor 
do que a média dos municípios de região metropolitana de todo o Brasil 
que possuem uma renda menor do que a média de suas próprias regiões 
metropolitanas. O objetivo do primeiro critério era eliminar os municí-
pios de alta renda dessas regiões. Mas esse critério não é sufi ciente, uma 
vez que há diferença de renda entre municípios de determinada região. 
Mesmo municípios não-dormitórios estarão certamente nesse critério. Ou 
seja, como critério adicional, retiramos os municípios que tiveram rendas 
elevadas em comparação à média dos municípios de regiões metropolita-
nas do país inteiro. 

Assim, se a massa salarial per capita do município for menor do que a 
massa salarial per capita da região metropolitana, então o município foi 
considerado um “candidato a dormitório”. Quando o município foi con-
siderado “candidato a dormitório” e turístico, prevaleceu a classifi cação 
“candidato a dormitório” para os com população superior a 30 mil habitan-
tes. Foi calculada a média da massa salarial per capita de todos os muni-
cípios “candidatos a dormitório”. Entre esses municípios, os que tiveram 
a massa per capita menor do que a média de todos foram classifi cados 
efetivamente como municípios dormitórios.

QUADRO 2

Quadro-Resumo de Defi nições das Categorias
TIPO DE PERFIL 

ARRECADATÓRIO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO CÁLCULO

Turísticos Classifi cados como turísticos e com menos de 100 mil habitantes 
e que não são dormitórios + os que também são dormitórios e têm 
menos de 30 mil habitantes.

Dormitórios Municípios que (Massa salarial total do município/População 
do município) < (Massa salarial total da região metropolitana/
População da região metropolitana) & municípios que (Massa 
salarial total/população do município) < média (Massa salarial total 
dos municípios restantes/população dos municípios restantes).

Restantes Todos os que não foram classifi cados nem como turísticos nem 
como dormitórios.

Os municípios foram ainda divididos em faixas populacionais, no intuito 
de separá-los por porte. O porte é o critério fundamental de divisão. Toda 
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a estrutura econômica, administrativa e política de um município depende 
do seu porte.

Os municípios não classifi cados como turísticos ou dormitórios foram di-
vididos em oito faixas populacionais:

Faixa 1 = Até 5 mil habitantes

Faixa 2 = De 5 mil até 10 mil habitantes

Faixa 3 = De 10 mil até 20 mil habitantes

Faixa 4 = De 20 mil até 50 mil habitantes

Faixa 5 = De 50 mil até 100 mil habitantes

Faixa 6 = De 100 mil até 500 mil habitantes

Faixa 7 = De 500 mil até 1 milhão de habitantes

Faixa 8 = Acima de 1 milhão de habitantes

Os municípios turísticos foram divididos em cinco faixas populacionais:

Faixa 1 = Até 5 mil habitantes

Faixa 2 = De 5 mil até 10 mil habitantes

Faixa 3 = De 10 mil até 20 mil habitantes

Faixa 4 = De 20 mil até 50 mil habitantes

Faixa 5 = De 50 mil até 100 mil habitantes

Os municípios dormitórios não foram divididos em faixas populacionais. 
Na Tabela 6, mostramos o número de municípios divididos por faixa.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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TABELA 6

Número de Municípios nas Classifi cações e Faixas Populacionais 
Estabelecidas

CLASSIFICAÇÃO E 
FAIXA POPULACIONAL NORTE NORDESTE SUDESTE SUL

CENTRO-
OESTE TOTAL

Dormitórios 3 25 46 24 4 102

Turísticos até 5 mil 21 32 75 61 32 221

Turísticos até 10 mil 31 77 115 84 44 351

Turísticos até 20 mil 32 130 113 67 32 374

Turísticos até 50 mil 45 138 118 50 24 375

Turísticos até 100 mil 12 35 42 12 10 111

Restantes até 5 mil 75 234 327 371 125 1.132

Restantes até 10 mil 55 320 283 210 68 936

Restantes até 20 mil 72 424 209 138 69 912

Restantes até 50 mil 67 272 167 92 38 636

Restantes até 100 mil 20 60 59 38 6 183

Restantes até 500 mil 14 36 99 40 10 199

Restantes até 1 milhão 0 7 10 0 2 19

Restantes > 1 milhão 2 3 5 2 2 14

Total 449 1.793 1.668 1.189 466 5.565

Uma questão fundamental no cálculo é o que estamos chamando de base 
de arrecadação. O potencial de receita dos municípios será estimado com 
base em uma variável que foi considerada mais adequada para correspon-
der à base de arrecadação da receita. 

No caso do IPTU, consideramos que o estimador disponível mais ade-
quado para a base de arrecadação é a massa salarial dos empregados 
formais que ganham acima de um salário mínimo. Essa informação é 
do universo dos empregos formais de uma cidade e está disponível nos 
dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do 
Trabalho. A massa salarial está disponível anualmente para quase todos 
os municípios. Essa informação é melhor do que o PIB, porque esse não 
corresponde necessariamente à renda real obtida pelos moradores daque-
le município. Por exemplo, se um município possui um poço de petróleo 
ou uma refi naria, seu PIB será imenso, mas, como essas atividades geram 
poucos empregos, a renda das pessoas naquele município, em média, 
pode ser baixa. Utilizamos a massa salarial acima de um salário mínimo 
porque até um salário mínimo geralmente não se paga IPTU, por causa 
da progressividade desse imposto. 
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Adotamos a renda como critério para calcular a base de arrecadação 
de IPTU e não o valor patrimonial dos imóveis do município, porque 
a capacidade de pagamento de impostos está relacionada com a renda 
e não com o patrimônio imobiliário. O fato de o imposto ser calculado 
com base no valor patrimonial não muda essa conclusão, porque esse 
cálculo está mais relacionado com decisões públicas de controlar o uso 
e ocupação do solo urbano do município e do tipo de progressividade 
que se busca ter nesse imposto. O patrimônio, geralmente, é mais mal 
distribuído do que a renda. Portanto, se desconsideramos as faixas de 
progressividade especifi cadas pelo governo, um imposto sobre patri-
mônio já é, naturalmente, mais progressivo do que um imposto sobre 
a renda. Mas, é preciso insistir, a capacidade média de pagamento de 
impostos de um município está mais relacionada com a renda do que 
com valor venal médio estimado para os imóveis. Além disso, as varia-
ções da renda são o melhor indicador para as variações futuras no valor 
dos imóveis. 

Como motivo adicional, podemos citar o fato de que não há estimativas 
ofi ciais anualizadas do valor dos imóveis por município. Reiff e Barbosa 
(2003) estimam esse valor por município, mas foi um trabalho realizado 
apenas uma vez, não tem periodicidade.

Utilizamos o mesmo estimador – massa salarial formal – para medir a base 
de arrecadação de ITBI, porque esse imposto também está relacionado ao 
valor dos imóveis.

Para as taxas e contribuições de melhoria, utilizamos a massa salarial total 
do município como estimador, da base de arrecadação. Fizemos isso porque 
existem restrições jurídicas a manter progressividade nesses impostos.

Para o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), utilizamos 
o PIB de serviços como estimador da base de arrecadação. Consideramos 
que esse seja o melhor estimador porque o ISS é um imposto sobre o fatu-
ramento e o PIB é calculado com base no faturamento das empresas.

Estendemos o trabalho para incluir não só impostos, mas também transfe-
rências regulares de valores e receitas de convênios. O esforço de melhoria 
de gestão do município é, geralmente, recompensado com aumento desse 
tipo de receita. Ela não vem de graça, mas sim em decorrência de bons 
projetos de convênio apresentados e de metas cumpridas de atendimento 
à população. Nesse caso, estamos falando de melhoria de gestão de ativi-
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dades-fi m do município, ou seja, gestão de serviços públicos oferecidos à 
população: saúde, educação, assistência social etc.

O estimador que consideramos mais adequado para a “base de arrecada-
ção” dessas receitas é a própria população do município. Supõe-se que 
essas receitas devam estar vinculadas à população e que sejam, até mes-
mo, inversamente proporcionais à receita tributária. Ou seja, os governos 
federal e estadual devem olhar com mais cuidado os municípios de me-
nor renda.

Assim, foram calculadas as seguintes razões para cada município: 

IPTU/Massa salarial total (excluindo os que ganham salário mínimo)

ITBI/Massa salarial total (excluindo os que ganham salário mínimo)

Taxas/Massa salarial total

Contribuições de Melhoria/Massa salarial total

ISSQN/PIB de serviços

SUS/População

FNAS/População

FNDE/População

Convênios/População

As cinco primeiras razões foram calculadas no intuito de obter uma espécie 
de carga tributária, ou seja, a idéia era perceber o peso da arrecadação so-
bre os indivíduos no município. As outras quatro razões foram calculadas 
com a intenção de perceber dados que são transferências, o quanto o muni-
cípio ganhava por habitante.

Para cada uma dessas razões, respeitando as categorias e as faixas popu-
lacionais acima estabelecidas, foi calculada a média da razão dos cinco 
municípios com as razões mais altas. Foram desconsiderados os outliers, 
ou seja, municípios com valores muito destoantes dos demais. Observando 
essa média dos melhores, é possível saber, relativamente, até que ponto 
se pode obter de receita por base de arrecadação. Estipulamos assim esse 
ponto como uma meta. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Como essa meta é obtida pela experiência real de cinco municípios bra-
sileiros, temos bons motivos para acreditar que ela é alcançável pelos de-
mais. É bom lembrar que essas metas são relativas à base de arrecadação 
de cada município. 

Assim, foram criadas metas para cada faixa populacional dentro de cada 
uma das categorias. Multiplicando essas médias/metas pelos denominado-
res municipais de cada uma das razões acima, encontramos os potenciais 
de arrecadação de cada uma das receitas selecionadas para cada município. 
Esse potencial é medido em R$ (reais). A partir daí, calculamos para cada 
uma das receitas a razão da arrecadação vigente sobre a arrecadação poten-
cial, ou seja, a relação entre receita efetiva e receita potencial.

Essas razões foram calculadas para os municípios individualmente e tam-
bém agrupando os valores municipais em microrregião, mesorregião, es-
tado, macrorregião e Brasil. Todas essas informações e comparações re-
gionais estão disponíveis para todos os municípios para permitir a eles 
comparar seu potencial de arrecadação com municípios vizinhos, com o 
estado, a macrorregião e o país.

4.2 Resultados

Consideramos que a melhor forma de expor os resultados obtidos seja por 
meio de mapas, que permitem uma rápida visualização. Assim, colocando 
o resultado das razões vigente/potencial municipais num mapa, podemos 
ver o desempenho dos municípios para cada tipo de receita.
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Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)
Proporção Alcançada da Arrecadação Potencial

No mapa, vemos os dados referentes ao Imposto sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis e de direitos a eles relativos. 

Como explicado anteriormente, escolhemos como parâmetro da “carga tri-
butária” a massa salarial dos municípios, desconsiderando os salários que 
iam até um salário mínimo. 

Pode-se notar, a princípio, o baixo desempenho na maioria dos municípios 
das Regiões Norte e Nordeste. No entanto, o que mais chama a atenção é o 
desempenho dos municípios do centro do país.

A agricultura tem se expandido muito no centro do país, o que, prova-
velmente, provoca uma grande negociação de terras e, conseqüentemente, 
cresce a arrecadação do ITBI. Como esses municípios possuem, relativa-
mente, grandes territórios agriculturáveis em relação à população, acabam 
se destacando nesse imposto.
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Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
Proporção Alcançada da Arrecadação Potencial

Para os dados do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU), assim como foi feito no ITBI, ao se usar a massa salarial do muni-
cípio como parâmetro da “carga tributária”, optou-se por retirar os salários 
abaixo de um salário mínimo. 

No mapa, nota-se que os dados do IPTU se aproximam dos dados do ITBI: 
baixo desempenho nas regiões ao norte do país e bom desempenho nas 
regiões mais ao sul. Porém, dessa vez, sobressai o estado de São Paulo, 
principalmente seu litoral. De modo geral, é possível ver melhor cobrança 
do tributo nos municípios do litoral do país. 
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IPTU – Sudeste

Observando melhor a Região Sudeste, percebe-se o bom desempenho dos 
municípios do estado de São Paulo e do litoral sul do Rio de Janeiro. Renda 
per capita, certamente, é um critério importante para o IPTU. Entretanto, 
é bom notar que essas razões são calculadas com base em uma massa sala-
rial formal acima de um salário mínimo. Isso signifi ca que os municípios 
mais bem classifi cados têm essa posição não porque possuem uma renda 
superior aos que têm pior classifi cação, mas, provavelmente, porque têm 
melhor gestão tributária. Isso pode ser conseqüência, entre outros fatores, 
da escala econômica do município, haja vista que devem existir grandes 
ganhos de escala nos investimentos de gestão tributária.

Apesar de termos feito um controle por municípios turísticos, a economia 
turística parece favorecer o recolhimento desses impostos. No último caso, 
pode estar relacionado à maior disposição da Câmara dos Vereadores de 
tributar imóveis de não-residentes e pessoas jurídicas, como hotéis. Do 
lado oposto, os municípios ao norte de Minas Gerais têm um comporta-
mento mais parecido com o Nordeste.
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Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
Proporção Alcançada da Arrecadação Potencial

A estimativa da base de arrecadação do ISSQN potencial é feita usando o 
PIB de serviços. Para esse imposto, não vemos uma diferença regional tão 
marcante. Notam-se também bons desempenhos de municípios que fi cam 
no litoral do país.
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ISSQN – Sudeste

Olhando mais detalhadamente a Região Sudeste, percebe-se o destaque 
das regiões metropolitanas e, em particular, da região do ABC paulista. 
Também se destacam o Alto Vale do Paraíba e os entornos das rodovias que 
ligam a capital paulista aos principais municípios do interior e de diversos 
municípios litorâneos.
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
Proporção Alcançada da Arrecadação Potencial

Podemos observar, nos dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), que a distribuição de recursos é relativamente equili-
brada entre as macrorregiões do país. Entretanto, há uma forte diferença 
entre estados, como o destaque de São Paulo sobre Minas Gerais. O es-
perado era que o resultado fosse o contrário: os municípios de Minas, por 
serem muito menores e menos ricos do que os paulistas, deveriam receber 
mais recursos federais para educação. Esse resultado carece de explica-
ção. Talvez para esse repasse, a qualidade da gestão educacional seja um 
critério importante. Se for verdade, esse é um excelente indicador para 
fomentar projetos de PMAT com foco na gestão das secretarias municipais 
de educação. 

Em relação às diferenças macrorregionais, o Centro-Oeste se destaca de 
forma menos favorável no mapa. Isso pode ser decorrente do fato de essa 
região ter passado por um processo de expansão demográfi ca mais recente, 
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movimento que pode não ter sido acompanhado na mesma velocidade pe-
los sistemas de gestão da educação dos municípios e do governo federal.

Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
Proporção Alcançada da Arrecadação Potencial

Observando os dados do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), 
vemos um menor desempenho na Região Sudeste. 

Esse é um resultado esperado. Supõe-se que regiões mais carentes e muni-
cípios menos desenvolvidos recebam melhor atenção da assistência social 
do governo federal. As regiões mais pobres do país, como o Norte e o Nor-
deste, se destacam. Mas a distribuição intermunicipal do recurso é bastante 
heterogênea e mostra o potencial de melhorias na gestão da assistência 
social, que pode ser foco do PMAT.
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Sistema Único de Saúde (SUS)
Proporção Alcançada da Arrecadação Potencial

Ao observarmos o desempenho dos municípios na arrecadação dos recur-
sos do Sistema Único de Saúde (SUS), notamos um exemplo de boa dis-
tribuição. Essa é, talvez, a receita mais bem distribuída que encontramos. 
Boa parte dos municípios recebe uma parcela signifi cativa do seu potencial 
para essa receita. 

Apesar do bom equilíbrio, há importantes diferenças intermunicipais, o 
que pode ser um bom indicador para o fomento de operações de PMAT 
focando a gestão na saúde.
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Taxas
Proporção Alcançada da Arrecadação Potencial

No mapa que mostra o desempenho da arrecadação municipal com taxas, 
vemos uma semelhança com os outros impostos recolhidos das pessoas 
físicas, nos quais as Regiões Norte e Nordeste se destacam como menor 
esforço fi scal. A distribuição é extremamente heterogênea, o que mostra 
bom potencial de fomento para o PMAT.
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Convênios com Estados e a União
Proporção Alcançada da Arrecadação Potencial

Aqui, vemos o desempenho dos municípios no recebimento de recursos 
de convênios com a União e com os estados. Esses recursos dependem 
fortemente da iniciativa e da capacidade das prefeituras de formular bons 
projetos. Como esse é o resultado mais heterogêneo entre as receitas de 
transferências voluntárias, é muito grande o potencial de ganhos a serem 
obtidos com melhoria na gestão. 

Apesar de alguns pontos bons, nota-se, mais uma vez, o pior desempenho 
do Norte/Nordeste em relação ao Centro-Sul do país. Saltam aos olhos 
os municípios do estado do Espírito Santo, pelos resultados positivos, 
e os municípios dos estados do Piauí e Sergipe, como maus formadores 
de convênios. 
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Contribuição de Melhoria
Proporção Alcançada da Arrecadação Potencial

A Contribuição de Melhoria é o imposto menos utilizado pelos municí-
pios. Usado quando o governo municipal atua de modo diferenciado em 
alguma região ou setor do município, distribui para a coletividade os ga-
nhos obtidos de forma concentrada por intervenções públicas localizadas. 
Portanto, é um imposto que deveria ser mais utilizado. Mas o resultado 
não é inesperado porque, comumente, os setores mais privilegiados pela 
intervenção pública têm maior poder de barganha na Câmara de Vereado-
res. Entretanto, a pouca utilização e o grande potencial inaproveitado desse 
imposto mostram que ele pode ser importante em projetos de melhoria na 
gestão pública.

5. Considerações Finais

Este trabalho apresentou uma metodologia para estimar o potencial de ar-
recadação para uma grande parte das receitas dos municípios brasileiros. 
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Pretendemos, com ele, contribuir para as atividades de fomento da linha 
PMAT. 

Essas estimativas são indicadores quantitativos de desempenho. Portanto, 
como são simples e diretas, podem também ser úteis nas atividades de 
análise e acompanhamento de projetos. Elas podem facilitar o trabalho de 
compreensão da gestão fi scal dos municípios brasileiros e da forma co-
mo ela se dá nos diferentes grupos de municípios e regiões. Elas serão for-
necidas como informação complementar a todos os prefeitos que estiverem 
estudando elaborar projetos de melhoria da gestão municipal. Destacamos, 
assim, os principais objetivos buscados pela construção do estimador:

a) Oferecer aos prefeitos um pré-diagnóstico sobre as receitas municipais 
que: 

indique se é interessante ao município tornar-se um benefi ciário da linha 
PMAT; e

mostre as maiores defi ciências fi scais do município para subsidiar o 
planejamento do projeto de fi nanciamento que vai requerer recursos da 
linha PMAT;

b) Oferecer ao BNDES uma visão da gestão tributária dos municípios bra-
sileiros que:

indique ao banco de forma rápida e efi caz os municípios que deveriam 
ser foco de fomento da linha PMAT; e

trace um perfi l da gestão tributária por porte, região e estrutura econô-
mica do município, para subsidiar a permanente evolução do programa, 
suas normas e objetivos.

Em continuidade a este trabalho, sugerimos estudar a efi cácia de dois mé-
todos para dois objetivos diferentes: para seleção de prefeituras e fomento 
da linha PMAT.

Quando o objetivo do fomento for encontrar municípios com maior poten-
cial de melhoria na gestão de atividades específi cas, a sugestão é seguir o 
seguinte método: 

a) para cada indicador, separar por estados grupos de municípios di-
vididos por porte; 

•

•

•

•
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b) dentro desses grupos, os municípios devem ser ordenados de for-
ma inversa pelo indicador, ou seja, aqueles com pior desempenho 
devem estar em primeiro lugar; e

c) buscar fomentar primeiramente os municípios que estão nos gru-
pos de maior porte. Mas é bom lembrar que os municípios de porte 
médio são aqueles com menor receita per capita. Assim, provavel-
mente, são os que mais precisam de melhorias na arrecadação e 
também estarão mais dispostos a empreender um esforço fi scal do 
que os municípios menores. Mas é bom lembrar que esse critério 
de separação de municípios por porte e estado permite que as ativi-
dades de fomento e divulgação possam ser direcionadas de acordo 
com as demandas do momento, sejam elas relacionadas a porte ou 
a região específi ca.

Quando o objetivo do fomento é encontrar municípios com maior potencial 
de fazer bons projetos multissetoriais de PMAT, o critério é o seguinte:

a) ordenar todos os municípios para cada indicador em ordem cres-
cente do indicador, ou seja, os de pior desempenho em primeiro 
lugar;

b) dividi-los em decis; 

c) atribuir aos municípios que estão no primeiro decil cinco estrelas 
e diminuir sucessivamente o número de estrelas até o quinto decil, 
que terá apenas uma estrela. Abaixo dele, terá zero;

d) comparar o indicador do município com o da sua microrregião, 
mesorregião, estado e macrorregião. Toda vez que o indicador dele 
estiver pior do que sua região de comparação, atribui-se uma es-
trela. Esse critério tem a função de ponderar as possíveis questões 
regionais que podem difi cultar ou facilitar a melhoria na gestão; e

e) somar todas as estrelas. Separam-se os municípios por estado e, em 
seguida, por porte. Os municípios com mais estrelas terão priori-
dade no fomento em cada grupo. Sugerimos procurar primeiro nos 
grupos de municípios de maior porte, lembrando que os municípios 
de porte médio são os que mais precisam de melhorias e, provavel-
mente, são aqueles com maior desejo de empreender maior esforço 
fi scal e administrativo.
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RESUMO O sistema elétrico 
brasileiro é único. É um dos sistemas 
mais confi áveis e de mais baixo custo 
operacional e ambiental do mundo. 
Todavia, depois das privatizações, a 
tarifa se tornou, talvez, a mais cara 
do mundo e temos tido recorrentes 
crises energéticas. A privatização 
do sistema criou uma enormidade 
de custos desnecessários e tornou o 
sistema menos confi ável. Para que 
a energia tenha tarifas razoáveis, 
bom planejamento ambiental e 
confi abilidade, é necessário voltarmos 
ao sistema de remuneração pelo 
custo e ter novamente a Eletrobrás no 
gerenciamento e no planejamento do 
sistema.

ABSTRACT The Brazilian electric 
system is unique. It is one of the 
most reliable systems in the world, 
not to mention it has the lowest 
operational and environmental costs. 
Nevertheless, after privatizations, the 
rates have become the highest ones in 
the world and we have faced several 
power crises. The privatization of the 
system generated several unnecessary 
costs and made the system become 
less reliable. For the electric 
power to have reasonable rates, 
good environmental planning and 
reliability, we need to use the cost-
of-service system again and assign to 
Eletrobrás the duty of managing and 
planning the system.
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1. Introdução 

O sistema elétrico brasileiro é único no mundo. Sua fl exibilidade permite 
até que a demanda por energia cresça antes da oferta. Essa fl exibilidade 
decorre de o sistema ser uma única e grande reserva hídrica compartilhada, 
que funciona como uma imensa bateria, que pode produzir muito mais 
energia do que o consumo normal. Além disso, tem um dos menores custos 
operacionais e ambientais do planeta.

Essas particularidades foram herdadas do modelo criado pela Eletrobrás, a 
partir da década de 1960, período em que a estatal passou a ser responsável 
não apenas pelo funcionamento individual das usinas e pelo gerenciamento 
do sistema integrado, mas também pelo planejamento de sua expansão em 
longo prazo. O planejamento de décadas da Eletrobrás, visando aproveitar 
as idiossincrasias de nossa geografi a, tornou o sistema elétrico brasileiro o 
mais confi ável, barato, fl exível e limpo entre as grandes nações do planeta. 
Essas características seriam ainda plenamente válidas, se fosse mantido o 
modelo de planejamento público.

Todavia, 13 anos após o início da privatização, temos uma das mais altas 
tarifas do mundo e o sistema perdeu confi abilidade. A situação do setor 
elétrico não é tão grave como foi no fi nal do governo Fernando Henrique 
Cardoso (FHC), mas uma coisa é certa: qualquer tipo de solução para a 
crise de energia – seja defi nitiva ou emergencial – implica revelar que o 
modelo de gestão do sistema elétrico implantado no governo FHC, e ainda 
seguido, embora reformado, não funciona sem soluções emergenciais e 
socorros do governo. Se essas soluções são necessárias mesmo a baixas 
taxas de crescimento, é evidente que esse modelo nunca será capaz de 
garantir energia para taxas altas de crescimento. Hoje, nem com subsídios, 
tarifas elevadas e baixo crescimento, o sistema consegue garantir baixo 
risco de crise. 

Para analisar tais questões, este artigo está dividido em cinco seções, in-
cluindo esta introdução. Na segunda seção, será apresentada uma avaliação 
da efi ciência do modelo atual, com base na evolução das tarifas energéticas 
nos últimos anos e em comparações internacionais. Na terceira seção, bus-
caremos analisar a formação e a evolução do sistema energético brasileiro, 
identifi cando o papel exercido pelo Estado nas diferentes fases. Na quarta, 
tentaremos entender por que as tarifas estão tão caras no Brasil. Por fi m, 
serão apresentadas propostas para a reformulação do atual modelo. 
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2. Histórico Recente das Tarifas Energéticas

A organização do sistema elétrico implantada em 2004, no governo Lula, 
funciona um pouco melhor do que no governo anterior. É mais organizada 
e resolveu várias questões. Entretanto, não foi e nunca será capaz de resol-
ver problemas fundamentais decorrentes da privatização do sistema duran-
te o governo FHC, simplesmente porque não enfrentou de fato os grandes 
problemas do modelo que fi caram evidentes no “Apagão” de 2001. 

O principal problema do modelo é o elevadíssimo “custo” de simular um 
falso sistema concorrencial de um bem público como energia, especial-
mente em um sistema hidrelétrico integrado como o brasileiro. No nosso 
sistema – diferentemente de qualquer outro e, especialmente, do modelo 
inglês thatcherista, que buscaram mimetizar –, até a geração de energia é 
um monopólio natural. 

Esse “custo” não surge apenas de despesas administrativas mais elevadas, 
mas principalmente de uma exagerada disponibilidade de espaço para er-
ros de previsão, “acidentes” fi nanceiros e jurídicos e de disputa feroz por 
lucros especulativos e monopolísticos abusivos.

A implantação do modelo elétrico mercantil, nos anos 1990, foi e conti-
nua sendo um fracasso de enormes proporções. Foi um dos maiores erros 
da nossa história. Esse modelo, em termos gerais, piorou a confi abilidade 
do sistema elétrico, o que pode ser constatado efetivamente pelo apagão 
recorde em nível mundial e pela possibilidade real de um novo raciona-
mento. Há apenas seis anos, fi zemos o maior racionamento energético da 
história mundial em tempos de paz, equivalente a 25% do consumo. 

Existe ainda a ameaça de ocorrer outro racionamento, caso o país deixe 
de crescer a taxas medíocres ou se a Petrobrás e a Eletrobrás não suprirem 
a defi ciência de investimentos do setor privado [Santos e Silva (2007)]. 
Mas a pior conseqüência negativa do “novo” modelo foi a elevação do 
custo da energia. 

Nesta seção, buscaremos discutir esse aspecto negativo da privatização: o 
brutal aumento das tarifas de energia. O Brasil tem ainda o menor custo 
de produção de energia entre as grandes nações1 e um dos menores do 
mundo. Nesse quesito, disputamos com os campeões. Entretanto, para o 

1 Acima de 50 milhões de habitantes.
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consumidor, a tarifa é uma das mais caras do planeta. Essa diferença obtusa 
foi resultado direto do modelo privatizado. O novo modelo transformou 
o melhor sistema elétrico de grande porte do mundo em uma máquina de 
ganhar dinheiro às custas do bolso do consumidor, do erário público e da 
competitividade da indústria brasileira.

Crescimento do Custo da Energia após a Privatização 

Desde 1995, o valor das tarifas energéticas quintuplicou. O Gráfi co 1 dei-
xa claro que a evolução dos preços energéticos não pode ser explicada 
por qualquer dos componentes tradicionais de seu custo. Pelo contrário, 
é talvez o preço de serviço público que mais se distanciou dos índices de 
infl ação, como o IPCA e, mesmo, o IGP-M.

O Gráfi co 1 compara a evolução de dois índices de preços (IPCA e 
IGP-M) com rendimento nominal do trabalho e as tarifas energéticas. Para 
a variação dos preços da tarifa elétrica ao consumidor, foram utilizados 
os valores verifi cados pelo IPCA do Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE). Para isso, são tomados por referência os valores pra-
ticados em janeiro de 1995 e comparados com as variações sofridas até o 
meio de 2007. 

Ao longo desse período, o comportamento dos valores das tarifas se dis-
tancia continuamente dos principais parâmetros. Em primeiro lugar, se 
elevam mais do que qualquer um dos índices de preços, demonstrando 
que não corresponde ao crescimento de nenhum componente de custo (o 
IPCA aumenta 164% e o IGP-M, 236%). Mesmo mudanças de câmbio 
não podem estar na causa desse aumento em tal magnitude, uma vez que 
o IGP-M, mais sensível ao câmbio que o IPCA e qualquer outro índice de 
infl ação brasileiro ofi cial, não segue a trajetória das tarifas. Apesar da inde-
xação contratual das tarifas ao IGP-M, elas cresceram muito mais do que 
ele. A relação mais forte é, portanto, inversa: foram os aumentos das tarifas 
energéticas que agravaram os índices de infl ação no período.

Em segundo lugar, fi ca patente que as tarifas aumentam signifi cativamente 
mais do que a renda do trabalhador, demonstrando que seu peso é crescente 
na cesta de consumo. 
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GRÁFICO 1

Evolução de Índices de Preços
Dez./1994 = 100 

Comparação Internacional

O Brasil é o nono maior produtor mundial de energia, com 403 TWh anu-
ais, ou 2,2% do total produzido no mundo (apenas para efeitos de com-
paração, nossas exportações em 2006 representam 1,3% das exportações 
mundiais) e o terceiro maior produtor hidrelétrico, com 11,3% do total da 
hidreletricidade mundial.

Apesar do sensível aumento da energia no primeiro governo FHC, em 
1998, o Brasil ainda possuía uma das tarifas mais baixas na comparação 
internacional, mesmo com uma taxa de câmbio mantida artifi cialmente 
apreciada. Já em 2006, o Brasil despontava como uma das mais caras ta-
rifas energéticas, à frente de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, in-
cluindo até países com matrizes energéticas concentradas em energias ca-
ras. O mais impressionante nesse movimento é que, nesse período, o preço 
do petróleo aumentou no mínimo 600%, ocorrendo movimentos similares 
com o gás natural e o carvão. Ou seja, o movimento correto deveria ter 
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sido exatamente o contrário: nossas tarifas deveriam ter caído em relação 
ao resto do mundo.

Para comparar as tarifas internacionalmente, duas ressalvas devem ser fei-
tas. Em primeiro lugar, a matriz energética é um fator determinante. Paí-
ses majoritariamente dependentes de usinas termelétricas a combustíveis 
fósseis (como Dinamarca, Itália ou Espanha) ou nucleares (como França, 
Japão e Alemanha) possuem maior custo de operação do que países base-
ados em hidrelétricas. Em segundo lugar, é comum a prática de subsídios 
cruzados para as tarifas energéticas da indústria, o que encarece a tarifa 
domiciliar. Países como a Dinamarca e a Noruega chegam a determinar 
tarifas industriais até 65% menores do que as residenciais. Esse incentivo 
justifi ca-se pelo objetivo de aumentar a competitividade da indústria nacio-
nal e incentivar o emprego.

Na Tabela 1, colocamos o valor das tarifas em dólar retiradas da Key World 
Energy Statistics 2007. Estimamos a tarifa média dos países, considerando 
que a indústria corresponderia a 60% do consumo. Pelo resultado da esti-
mativa, o Brasil teria a maior tarifa média do mundo!

TABELA 1

Comparação das Tarifas Internacionais de Eletricidade

PAÍS

TARIFAS DE ELETRICIDADE 2007 
(US$)

TARIFA 
MÉDIA 

VARIAÇÃO EM 
US$ DA TARIFA 
RESIDENCIAL 

ENTRE 1998 E 2007 
++

Indústria Domicílio

Brasil (conta de luz) * 0,22 0,30 0,25
87%

e 175% 
desde 1995

Itália 0,24 0,25 0,24 25%

Brasil sem impostos ** 0,16 0,21 0,18 idem

Dinamarca 0,08 0,32 0,18 52%

Reino Unido 0,13 0,22 0,17 83%

Portugal 0,12 0,20 0,16 32%

Brasil (Aneel)*** 0,14 0,18 0,15 Idem

Japão 0,12 0,19 0,15 1%

Alemanha 0,08 0,21 0,14 33%

Espanha 0,09 0,16 0,12 6%

Turquia 0,10 0,11 0,11 43%

Suíça 0,08 0,13 0,10 -2%

Nova Zelândia 0,07 0,15 0,10 107%

(continua)
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Finlândia 0,08 0,14 0,10 43%

México + 0,09 0,10 0,09 119%

França 0,05 0,15 0,09 17%

Noruega 0,06 0,12 0,08 81%

Estados Unidos 0,06 0,10 0,08 21%

Austrália 0,06 0,10 0,08 44%

Coréia do Sul + 0,06 0,09 0,07 50%

Canadá 0,05 0,07 0,06 23%

Holanda + 0,02 0,06 0,04 98%

África do Sul 0,02 0,06 0,04 44%

Índia + 0,03 47%

médias 0,12 0,15 24% 49,6%

Fonte: International Energy Agency, KeyWorld, 2007.
* Média aritmética do valor cobrado nas contas de luz das maiores distribuidoras dos principais esta-
dos em termos de consumo: SP, MG e RJ (mais de 60% do consumo nacional de energia ocorre no 
Sudeste). Consideramos que esse é o melhor indicador que encontramos para defi nir uma tarifa média 
para o consumidor no país. Infelizmente, por falta de transparência, a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) não disponibiliza em seu site o valor cobrado nas contas de luz pelas distribuidoras, 
mas apenas médias e valores líquidos de certos impostos e tributos e em geral calculados de forma 
que parece pouco transparente e pouco clara. A tarifa industrial foi estimada com base na relação 
entre tarifas residenciais e industriais para o Sudeste encontrada no próprio site da Aneel (www.aneel.
gov.br/area.cfm?idArea=98).
** Tarifa líquida dos impostos indiretos (ICMS até 25% e PIS/Cofi ns, 5,5%) e os encargos setoriais de 
10,83% (total de 41,35%). Esse valor mostra o quanto nossas tarifas estão altas, pois, mesmo cortan-
do todos os impostos e encargos, a tarifa ainda seria a segunda maior do mundo.
*** Valor divulgado pela Aneel para o Sudeste (www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=98). Não consi-
deramos esse valor o mais adequado para as comparações internacionais de tarifas, porque é muito 
inferior às tarifas que são de fato cobradas nas contas de luz das principais distribuidoras da região. A 
Aneel não divulga a tarifa cheia e, provavelmente, exclui encargos e impostos e calcula as médias de 
forma que não parecem muito claras e transparentes. Todavia, mesmo esse valor já é muito elevado e 
seria o quinto do mundo entre os países com informação disponível. 
+ Energy Information Administration, US Department of Energy, 2005/2004.
++ KeyWorld 2007 e Energy Information Administration, US Department of Energy, 2005/2004 e 1998 
e, no caso brasileiro, IPCA/IBGE – preços monitorados – energia elétrica.
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GRÁFICO 2

Tarifas Energéticas no Mundo 

+ Fonte: Energy Information Administration, US Department of Energy, 2005/2004.
* Média aritmética das maiores distribuidoras de SP, MG e RJ, com base nas contas de energia.
** Tarifa da Light de janeiro de 2008, câmbio  de maio de 2008, com base nas contas de energia. 
A tarifa para indústria foi calculada com base na proporção entre tarifas residencial/industrial forne-
cidas pela Aneel (www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=98).
***Aneel.

Incluímos na última coluna da Tabela 1 a variação em dólar das tarifas 
nos países. A brasileira foi uma das maiores desde 1998 e provavelmente 
a maior desde 1995, mas não temos informações dos outros países para 
esse ano.

É possível perceber que diversos países elevaram suas tarifas (crescimento 
médio de 49,6%), mas isso se deu sobretudo em países dependentes de 
termelétricas, em função da elevação do preço do petróleo. No entanto, em 
2006, 83,7% da energia gerada no Brasil proveio de hidrelétricas, perden-
do apenas para a Noruega, onde 98,7% da energia provém de tal fonte. A 
Noruega sofre, no entanto, da desvantagem de não poder controlar suas re-
servas de água, na medida em que o fl uxo de suas hidrelétricas é dependen-
te do degelo de suas montanhas, ao passo que o Brasil possui um complexo 
sistema de bacias interligadas pelo sistema elétrico. É importante notar o 
caso do Canadá, que também possui uma importante base hidrelétrica, mas 
não tão forte quanto o Brasil, pois apenas 57% de sua energia é proveniente 
de recursos hídricos. O crescimento de suas tarifas é muito menor do que 
no Brasil. Nossa situação é tão singular que nós deveríamos ter sido um 
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dos países em que as tarifas menos cresceram e foi exatamente aquele em 
que elas mais cresceram!

O Brasil tem todas as condições para praticar uma das menores tarifas 
energéticas do mundo. No entanto, caminhou na direção contrária, desper-
diçando nossas vantagens competitivas. 

Real Impacto dos Impostos

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) 
costuma preparar documentos que mostram que nossas altas tarifas são 
conseqüência dos elevados impostos no país. Será?

O preço do serviço de distribuição de energia elétrica que chega ao consu-
midor domiciliar é composto, em parte, dos seguintes tributos: PIS, Cofi ns 
e ICMS. Tais tributos incidem direto no faturamento das distribuidoras, 
que, por sua vez, o repassam ao consumidor fi nal. O consumo médio na-
cional por residência verifi cado foi de 142 KWh.2

Existem estados que reduzem a tributação por faixa de consumo. Por exem-
plo, o Estado de Minas Gerais concede isenção de ICMS sobre o consumo 
de energia elétrica até 90 KWh/mês.

No Estado do Rio de Janeiro, a tributação do ICMS incidente sobre o con-
sumo residencial sofreu as alterações conforme o quadro seguinte: 

Alíquota (1996/1997) Alíquota (1997 até hoje)

18%
18% até 300 KWh/mês

25% quando acima de 300 KWh/mês

Portanto, se levarmos em consideração o consumo médio nacional, a tri-
butação do ICMS sobre a faixa de consumo médio brasileiro não consis-
te em signifi cativo fator de encarecimento das tarifas residenciais entre 
1996/1997 e 2007. O mesmo raciocínio aplica-se ao PIS e ao Cofi ns, por-
que as alíquotas nominais destes somam apenas 9,25% e porque os aumen-
tos nas alíquotas desses tributos foram compensados pelo fato de terem 
eles se tornado não-cumulativos por compensarem créditos de ambos os 
tributos incidentes sobre os insumos adquiridos. 

2 Conforme Boletim Estatístico de outubro de 2005, elaborado pelo Ministério de Minas e Energia.
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TABELA 2

Variação das Alíquotas Bruta e Efetiva em 2002
(Em %)

ALÍQUOTA BRUTA ALÍQUOTA EFETIVA (*)

Alíquota até 
2002

Alíquota após 
2002

Alíquota até 
2002

Alíquota após 
2002

PIS Não-Cumulativo 0,65 1,65 0,65
5,55 (**)Cofi ns Não-

Cumulativo 3 7,60 3

(*) Líquido da compensação dos insumos.
(**) Estimativa Light S.A.

Não houve, portanto, mudanças substantivas nas alíquotas em qualquer 
dos principais impostos e contribuições. Pode-se concluir, assim, que estes 
não constituem a fonte do encarecimento das tarifas. 

Real Impacto dos Encargos Setoriais 

Os encargos setoriais são também acusados de serem a causa da eleva-
ção das tarifas. De fato, no período de 1998 a 2004, houve aumento no 
valor dos mesmos. Os encargos hoje são: CCC (Conta de Consumo de 
Combustíveis ), ECE (Encargo de Capacidade Emergencial), CDE (Conta 
de Desenvolvimento Energético), CFURH (Compensação Financeira pela 
Utilização de Recursos Hídricos), ONS (custeio do ONS), TFSEE (Taxa 
de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica ) e RGR (Cota da Reserva 
Global de Reversão).

 Argumenta-se que o governo, desde o fi nal do segundo mandato de FHC, 
além de aumentar a alíquota de alguns deles, contribuiu ainda mais para a 
elevação das tarifas de energia elétrica ao criar novos encargos. De fato, 
em 1998, havia seis encargos setoriais, cujas alíquotas somavam 3,60%, ao 
passo que, até 2004, dois novos encargos foram criados e houve aumentos 
dos já existentes, contribuindo para que a alíquota total atingisse 10,83% 
em 2006. 

Ao contrário do que possa parecer, esse aumento (201%), apesar de expres-
sivo, não é signifi cativo. O acréscimo de encargos corresponde a 7 pontos 
percentuais e acarretaria um reajuste de apenas 48% de 398% da infl ação 
das tarifas desde 1995, o que corresponde a apenas 12% do aumento. Por-
tanto, é necessário descartar a tese de que os aumentos das alíquotas dos 
encargos setoriais possam explicar do aumento das tarifas energéticas. 
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GRÁFICO 3

Infl ação das Tarifas sem Encargos 

O Gráfi co 3 ilustra o argumento de que os aumentos dos encargos setoriais 
não podem explicar a superinfl ação das tarifas energéticas. Na linha de 
cima, está a evolução da tarifa, tomando por base o ano de 1995. A linha 
do meio representa a evolução do valor que a tarifa energética teria caso 
fossem expurgados os encargos setoriais (novamente tomando por base o 
ano de 1995, mas apresentando as divergências apenas após 1996). Como 
seria esperado, há apenas um leve deslocamento para baixo da curva das 
tarifas “sem encargo” em relação à evolução das tarifas efetivas, mas a 
tendência de alta é a mesma. 

Podemos concluir que os encargos setoriais não são os responsáveis pelo 
grande aumento das tarifas. E mesmo se fosse um efeito importante, é pre-
ciso ter claro que essa constatação não redimiria em nada os equívocos do 
modelo privado implantado no setor. Esses aumentos não foram criados 
por uma necessidade circunstancial de expansão da base tributária ou do 
próprio setor. É preciso ter claro que os novos encargos setoriais foram 
criados com o propósito de arcar com os custos intrínsecos ao modelo 
privatizado. Os encargos setoriais criados e aumentados destinam-se ao 
custeio de todos os serviços necessários à administração de um complexo 
sistema de regulação, fi scalização e simulação artifi cial de concorrência no 
setor. Entre as fontes de custo do novo modelo, podemos citar a Agência 
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Reguladora de Energia Elétrica, o Mercado Atacadista de Energia Elétrica 
(hoje CCEE) e o próprio ONS Elétrico.

Essas instituições eram completamente desnecessárias quando todas as 
usinas eram estatais e, portanto, gerenciadas pela própria Eletrobrás – que 
fazia o papel de coordenar não apenas o funcionamento individual das usi-
nas, mas o gerenciamento do sistema e de sua expansão em longo prazo. 

Podemos, assim, classifi car o crescimento dos encargos setoriais como 
uma espécie de “custo planejado da privatização”. Isso signifi ca que seu 
aumento, ainda que fosse capaz de explicar a infl ação das tarifas (o que, 
como vimos, não é), não poderia ser levantado como argumento contrário 
à nossa tese de que a implantação do modelo de mercado foi a principal 
razão para o aumento das tarifas, simplesmente porque o aumento dos en-
cargos setoriais é quase completamente decorrente dos custos da complexa 
gestão do sistema mercantil.

Privatização e Elevada Rentabilidade

O modelo implantado de forma desastrada em 1995 e aperfeiçoado desde 
então foi capaz de impor aos consumidores uma das mais altas tarifas do 
mundo, apesar de os custos de produção serem um dos mais baixos do 
planeta. Um dos motivos que explicam essas desastrosas conseqüências é 
o alto grau de rentabilidade e o baixo risco exigido pelos diversos agentes 
privados participantes do mercado. As distribuidoras têm tido rentabilida-
des elevadíssimas que muitas vezes ultrapassam 30%. As geradoras tam-
bém são extremamente rentáveis. Na avaliação dos projetos, costumavam 
exigir mais de 20% de rentabilidade, mesmo sem risco de mercado com 
toda produção pré-contratada e considerando os normalmente pessimistas 
cenários de avaliação de investimento. Na prática, esses 20% muitas vezes 
signifi cam rentabilidades ainda maiores. O mesmo acontece com as em-
presas que fazem investimentos em transmissão. 

Para exemplifi car, a rentabilidade média sobre o patrimônio líquido, nos 
12 meses anteriores a julho de 2007, das 17 mais rentáveis empresas de 
geração e distribuição negociadas na Bovespa foi de 32% (ver Tabela 3).
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TABELA 3

Rentabilidade de Empresas de Geração e Distribuição de Energia 
nos 12 Meses Anteriores a Julho de 2007

POSIÇÃO EMPRESA RENTABILIDADE SOBRE O PL, 12 MESES 
ANTERIORES A JULHO DE 2007

(%)

1 AES Tietê 99
2 Elektro 48
3 Cemar 37
4 Coelba 37
5 CEB 36
6 CPFL Energia 34
7 Coelce 31
8 Tractebel 29
9 Afl uente 29
10 Ampla Invest 27
11 Cemig 23
12 Celesc 22
13 Celpe 20
14 Equatorial 20
15 Terna Part 17
16 Eletropaulo 17
17 Light S.A. 17
Média 32
Fonte: <www.majershb.com.br>.

No período pós-privatização, as tarifas elétricas quintuplicaram. Coinci-
dentemente ou não, quintuplicaram também os dividendos das compa-
nhias elétricas em relação a 2002, de acordo com reportagem publicada 
no Valor Econômico..3 

3 http://www.valor.com.br/valoreconomico/285/primeirocaderno/Eletricas+quintuplicam+dividend
os+em+4+anos+,,,62,4619539.html.
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GRÁFICO 4

Lucro das Principais Distribuidoras e da Geradora Tractebel

Fonte: CVM.

Acima, fi ca clara a elevada lucratividade das principais distribuidoras e 
da principal geradora privada de energia elétrica do Brasil. Excetuando-
se o ano de 2002, em que os efeitos da redução de consumo referentes ao 
apagão foram sentidos pelas empresas, todos os outros anos apresentam 
elevados lucros. Em 2006, seus lucros somaram R$ 5,3 bilhões. 

É importante ressaltar que esses lucros são acusados de “insufi cientes” por 
entidades do setor. Há um estudo do Instituto Acende Brasil que afi rma que 
os elevados lucros não remunerariam adequadamente o capital dos acionis-
tas. Isso pode até fazer sentido se comparamos a rentabilidade com as taxas 
de juros médias no Brasil nos últimos 12 anos. Difi cilmente, um serviço 
de utilidade pública intensivo em capital e de longo prazo de maturação 
poderá remunerar signifi cativamente em termos de juros sobre juros mais 
do que a inacreditavelmente alta taxa Selic imposta ao país nos últimos 
15 anos. Se esse é o caso, é evidente por que as empresas públicas podem 
produzir e distribuir energia por menores custos.

Se, de um lado, as distribuidoras exigem vender energia a preços elevados 
para garantir uma altíssima rentabilidade, como mostra o estudo da Acende 
Brasil, de outro, os grandes consumidores de energia querem comprar a 
energia a preços ínfi mos. Qualquer um diria: “Não é possível, são inte-
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resses necessariamente contraditórios!” No entanto, foi possível no atual 
modelo energético.

De fato, os grandes consumidores – que receberam o status de consumi-
dores livres – buscam pagar o menos possível e não se comprometer em 
contratar investimento a longo prazo. Foi permitido que ganhassem lucros 
imensos comprando energia barata produzida pelas estatais remanescentes, 
enquanto a tarifa para o consumidor fi nal foi se aproximando das mais 
altas do planeta. Por essa razão, o Brasil ainda é um grande exportador de 
produtos eletrointensivos. 

Só um sistema elétrico tão efi ciente e fl exível quanto o criado pela Ele-
trobrás é capaz de garantir confi abilidade e rentabilidade exageradamente 
elevada em quase todas as pontas em que estão as grandes empresas, sem 
entrar em colapso, apesar do subinvestimento. Mas há limites a essa pilha-
gem do setor.

3. História do Setor Elétrico Brasileiro

Antes da Estatização

Até os anos 1960, o sistema era majoritariamente privado e pouco efi -
ciente. Antes das grandes hidrelétricas da Eletrobrás, o setor elétrico bra-
sileiro não era integrado. Era apenas um conjunto limitado de enclaves. 
As empresas de distribuição forneciam apenas aos grandes centros ur-
banos e às cidades maiores e mais ricas. Pequenas cidades e indústrias, 
quando situadas em locais mais afastados e menos abastados, tinham de 
se contentar com a autoprodução de energia elétrica, usando, por exem-
plo, pequenos geradores a diesel. O sistema não era interligado e atendia 
apenas as regiões de alta renda e alta concentração de consumo.

O setor era dominado por empresas estrangeiras4 e a maior parte dos inves-
timentos usava empréstimos externos. Isso fazia com que, nos contratos de 
concessão dos serviços, fosse instituída a “cláusula ouro”, que determinava 
uma indexação das tarifas ao câmbio.

A universalização do consumo de eletricidade não existia. Vilas e bairros 
de baixa renda, assim como indústrias e cidades pequenas ou distantes dos 

4 Duas grandes empresas de distribuição estrangeiras, Light e Amforp, detinham quase 60% da 
capacidade instalada de produção de energia elétrica no Brasil em 1940, respectivamente 44% e 
14% [Leite (1997)]. 



450  POR QUE AS TARIFAS FORAM PARA OS CÉUS? PROPOSTAS PARA O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO

grandes centros e a maior parte da área rural, mesmo em regiões ricas e 
progressistas, estavam condenadas à escuridão. A taxa de lucro dos investi-
mentos necessários para estender energia a esses tipos de consumidores era 
reduzida para os padrões das empresas. A relação receita/custo de distri-
buição era relativamente menor, nessas regiões, do que nos grandes centros 
e áreas urbanas prósperas. A maior distância, a menor densidade ou o nível 
de consumo ou renda menores no conjunto da área ou para os consumido-
res individuais fazia com que os investimentos em distribuição, transmis-
são e geração se restringissem aos grandes centros urbanos. 

O mais surpreendente é que as condições de investimentos eram extrema-
mente favoráveis ao investidor. As empresas eram monopólios totalmente 
verticalizados. Não havia qualquer tipo de concorrência entre as concessio-
nárias. Os grandes centros consumidores do Sudeste e do Sul eram próxi-
mos de excelentes sítios disponíveis para produção de energia hidrelétrica 
barata. A construção de usinas não tinha grandes preocupações ecológicas 
ou sociais5, não havia requerimentos importantes de universalização, for-
necia-se apenas à nata mais rica e mais adensada de consumidores, o mer-
cado nas grandes concentrações urbanas era muito rentável e a “cláusula 
ouro” protegia os investimentos dos riscos da desvalorização cambial.

Apesar das condições favoráveis, os investimentos eram reduzidos e o fun-
cionamento não era minimamente satisfatório. Não havia perspectivas de 
uma expansão territorial dos serviços, de interligação dos sistemas e de 
universalização. As tarifas eram muito caras. A segurança energética era 
muito precária. Apagões e falta de energia eram comuns, principalmen-
te em fase de crescimento e em períodos secos. Não havia sensibilidade 
social e, em um sistema daquele tipo, a tarifa tendia a ser inversamente 
proporcional ao nível de consumo e de renda.

Em contraposição, sabemos, por exemplo, pela experiência da Autarquia do 
Vale do Tennessee (TVA), na década de 1930, nos Estados Unidos (EUA), 
e pelas experiências de desenvolvimento em diversos países subdesenvol-
vidos, como o nosso, que os processos de desenvolvimento passam por um 
concomitante programa de universalização do acesso à energia elétrica. Ao 
ampliar o acesso à energia elétrica, melhora-se, ao mesmo tempo, a quali-
dade de vida das populações antes desassistidas, avança-se a qualidade da 
urbanização e dos outros serviços públicos, enriquece-se a qualidade dos 
serviços privados e do comércio local, cresce o consumo de bens duráveis, 
alimentos refrigerados e que necessitam de processamento em eletrodo-

5 Houve desapropriações para construção de barragens com indenizações ínfi mas.
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mésticos, eleva-se, assim, a demanda e surgem condições de criação de 
novos negócios e indústrias, geram-se empregos e renda. 

Juscelino Kubitschek conhecia Celso Furtado e estava antenado nas novas 
teorias do desenvolvimento6. Por essas teorias, energia e desenvolvimen-
to estavam interligados. O sistema elétrico precisava ser universal, barato 
e seguro. Para isso, era fundamental a interligação do sistema ao menos 
dentro das macrorregiões. Esse investimento jamais teria sido realizado 
pelo setor privado, pois não passaria no teste de rentabilidade de nenhum 
project fi nance. Entretanto, a Eletrobrás realizou-o e criou em poucos anos 
o melhor sistema elétrico de grande porte do mundo, cuja interligação ga-
rantia segurança e efi ciência.

Além da interligação, outro aspecto fundamental proporcionado pela Ele-
trobrás foi construir as grandes usinas à frente da demanda. Essa atitude 
também não passaria no project fi nance. Mas, sem ela, o país não inves-
tiria em grandes usinas com baixos custos, e sim em pequenas usinas que 
atenderiam exatamente à demanda esperada. Sem ela, também não seria 
possível ao país manter tantos anos de alto crescimento nem tantos anos de 
baixo investimento, como nos últimos 15 anos. Quando o sistema é esta-
tal, contrariamente ao que pode acontecer quando o sistema é privado, as 
empresas podem investir exigindo taxas de lucro menores e não requerem 
a mesma garantia em relação à demanda futura que exigem os investidores 
privados. Empresas públicas podem também subsidiar com maior facili-
dade o consumo em regiões remotas, classes pobres, indústrias em regiões 
pouco desenvolvidas e indústrias voltadas para exportação, cujos produtos 
são eletrointensivos. 

Resumindo, o sistema privado era ruim e era incompatível com a teoria 
do desenvolvimento em voga na época e as diversas experiências interna-
cionais bem-sucedidas de fornecimento público de energia. A partir dessas 
condições, nos anos 1930, fundaram-se as raízes do fi m do setor elétrico 
privado no Brasil. Primeiramente, essa foi a década em que entramos numa 
constante crise de balanço de pagamentos. Ocorreram desvalorizações e 
controle de remessas de divisas. O governo brasileiro proibiu a indexação 
das tarifas ao câmbio representada pela “cláusula ouro”, tornando válida 
no Brasil uma proibição que já era válida nos países centrais. Assim, o 
governo instituiu o princípio do custo histórico para reajuste das tarifas. O 

6 JK percebeu com muita clareza o poder de desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida que 
trazia a luz elétrica. Em sua primeira campanha para cargo majoritário, governador de Minas 
Gerais, o slogan era “Energia e Transporte”.
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país entrou em um processo de industrialização acelerada e as políticas de 
desenvolvimento e de integração nacional passaram a ser prioritárias em 
relação ao lucro.

A proibição de indexação ao câmbio e o princípio do custo histórico, junta-
mente com a grande necessidade de investimentos, não contribuíram para 
que os investimentos das multinacionais em geração acompanhassem o 
crescimento da economia. Já no fi nal da década, começou a se verifi car um 
substancial défi cit energético. A partir dos anos 1940 até início dos anos 
1960, grandes períodos de racionamento de energia se tornaram freqüentes 
nos centros urbanos.7 

A capacidade do sistema elétrico privado de suprir a demanda no novo 
ambiente se tornou claramente questionada. O avanço do governo em ge-
ração de eletricidade para suprir as defi ciências de investimento do setor 
privado tornava-se cada vez mais necessário. As vantagens das empresas 
estatais frente às privadas neste setor são consideradas óbvias. “Energia é 
desenvolvimento”, essa foi uma das grandes bandeiras dos progressistas 
nos anos 1950.8

A primeira grande usina de geração de energia federal, a Companhia Hi-
dro Elétrica do São Francisco (Chesf), possuía (na usina de Paulo Afonso) 
custos operacionais extremamente baixos, permitindo a remuneração do 
investimento apesar do baixo custo da energia vendida. Durante toda a 
década de 1950, e principalmente a partir do Plano de Metas, o acréscimo 
de capacidade de geração foi se tornando completamente estatal. 

Um marco foi a hidrelétrica de Furnas. Nos anos 1950, o país viveu uma 
permanente crise energética. Os anos de 1951 e 1956 foram conhecidos 
como o período crítico. Cinco anos seguidos de seca. A seca prolongada, 
acrescida de rápido crescimento do consumo e do receio de investimento 
por parte das distribuidoras privadas, acabou levando o país a recorrentes 
apagões. Boa parte da indústria era abastecida por geradores próprios a 
diesel. Nesse ambiente, foi concebida a hidrelétrica de Furnas. Foi a pri-
meira hidrelétrica nacional que possuía um reservatório gigantesco. Pode-
ria suportar anos de seca.

7 Ver Leite (1997). Nessa época, surgiu o versinho: “Rio que me seduz, de dia falta água, de noite 
falta luz”.

8 “A Cemig fundou-se para tornar abundante a energia e, por essa via, promover o desenvolvimento 
industrial e agroindustrial de Minas Gerais” [Leite (1997: 96)]. 



REVISTA DO BNDES, RIO DE JANEIRO, V. 14, N. 29, P. 435-474, JUN. 2008 453

A partir dos anos 1960, é consenso a superioridade das empresas estatais 
no setor. Até mesmo conhecidos liberais como Otávio Bulhões e Roberto 
Campos impulsionaram ativamente os planos de expansão da Eletrobrás.

Entre o início dos anos 1960 e meados dos anos 1970, a Eletrobrás foi 
capaz de estruturar o sistema que relatamos na seção anterior. O Brasil se 
tornou a Arábia Saudita da energia elétrica. Ela era barata, abundante e 
limpa. Talvez por isso despertou tanto interesse nos anos 1990, quando se 
inventou que tudo deveria ser privatizado.

Volta à Privatização

A “necessidade” de privatização não foi uma descoberta. A mercantili-
zação do setor elétrico era “imposição” da lista de “recomendações” do 
Banco Mundial que o governo FHC buscou adotar quase integralmente. 
Basearam-se apenas no fato de que a Inglaterra havia recém-criado pela 
primeira vez na história um mercado “concorrencial” de energia elétrica. 
No entanto, mesmo comparando com outros países que utilizam energia 
termelétrica, o sistema inglês tem-se mostrado pouco efi ciente em termos 
de custos tarifários. Com relação ao Brasil, a comparação é ainda mais ex-
travagante. Não se preocuparam em saber se o sistema inglês era adequado 
para um sistema hidrelétrico tão particular como o brasileiro.

Segundo Alveal (2001),9 caberia notar as peculiaridades (únicas no mun-
do) do sistema elétrico brasileiro: a) predomínio da hidreletricidade (90%) 
de grande porte (75% da capacidade com usinas acima de 1GW); e b) exis-
tência de considerável potencial hídrico, não explorado. Poderíamos ainda 
acrescentar um terceiro ponto: a complementaridade entre as partes é tão 
grande, que o sistema de geração é um monopólio natural.

A autora sugere ainda atentar para as lições da experiência reformadora no 
mundo desenvolvido, em particular os casos inglês e californiano. Essas 
experiências sugeririam, segundo a própria literatura especializada inter-
nacional, que o sucesso das reformas na indústria de eletricidade depen-
de da existência de três condições: a) confortável margem de excesso de 
capacidade de oferta (em geração e transmissão) no sistema elétrico; b) 
crescimento suave e modesto da demanda; e c) abundante oferta de GN a 
custos menores que outras energias primárias de geração elétrica. 

9 Rumos da Crise Energética Brasileira: saída emergencial e encaminhamento de longo prazo. Se-
minário de Pesquisa do IE/UFRJ – 20.9.2001.
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Essas três condições estavam e continuam ausentes no Brasil! Por outro 
lado, de acordo com Alveal, é fundamental considerar que, no caso bra-
sileiro, uma reforma que objetive introduzir a lógica da competição no 
sistema, dado o predomínio da hidreletricidade, é um desafi o inédito no 
mundo. O desafi o é defi nir uma combinação racional de política de ex-
pansão entre hidreletricidade e termeletricidade. São energias com custos 
e condições de investimento completamente diferentes. Não podem com-
petir diretamente. 

A autora ressalta ainda que nos experimentos de reforma mercado-orienta-
das dos países desenvolvidos, em função da ausência de recursos energé-
ticos outros, a expansão dos investimentos em energia tende a seguir uma 
trajetória tecnológica bem defi nida ou, no mínimo, tende a se confi gurar 
um mix entre tecnologias que não são dissimilares (basicamente, são va-
riantes de tecnologias de geração térmica), não apresentando, assim, hiatos 
importantes de custos entre a tecnologia já existente e a nova.

Para ressaltar o tamanho do desafi o, Alveal lembra ainda que, em contraste 
à cena brasileira, o ambiente macroeconômico das economias desenvolvi-
das onde foram implantadas as primeiras reformas no sistema elétrico era 
relativamente estável. Em uma economia instável como a brasileira, fazer 
um investimento que pode chegar a bilhões, com maturação de cinco anos 
e prazo de amortização de trinta anos, é um tiro no escuro. Essa situação é 
agravada se levarmos em conta que as tarifas são reguladas pelo governo e 
a energia não pode ser exportada facilmente.

D’Araújo (2007) acredita em uma razão mais político-específi ca para a 
implantação do sistema mercantil na Inglaterra e na Califórnia.10 Para ele, 
na Inglaterra, a principal razão seria a necessidade de obter uma justifi ca-
tiva para se livrar das caras e poluentes usinas a carvão. Mas não podemos 
esquecer também que, para a conservadora linha-dura Margaret Thatcher, 
acabar com as velhas usinas a carvão signifi cava resolver boa parte dos 
graves problemas políticos causados pelos sindicalistas da indústria do 
carvão. Ela implantou o sistema de mercado e trouxe para a Inglaterra a 
melhor tecnologia de geração térmica, gás a ciclo combinado. Portanto, 
quando a Inglaterra implantou o sistema de mercado, ela estava “se livran-
do” de uma tecnologia antiga e mais poluente, que era a geração a carvão, 
e, de lambuja, derrubava os mais fortes sindicatos ingleses. 

10 Segundo entrevista publicada no Correio da Cidadania (25.10.2007).
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Na década de 1970, no desespero da crise do petróleo, a Califórnia obrigou 
as distribuidoras a comprar qualquer energia disponível, mesmo de peque-
nas usinas, pelo preço que oferecessem. Portanto, quando a Califórnia im-
plantou o sistema de mercado, ela queria se livrar dessas energias antigas, 
que se chamavam qualifying facilities, para substituir o óleo combustível 
por gás natural e conseguiu. 

A privatização no Brasil foi justifi cada com a simples importação das des-
culpas inglesas e californianas usadas para impor o gás natural sobre fontes 
mais poluidoras. Importação de desculpa ideológica do primeiro mundo 
sempre causa desastres. O Brasil implantou o sistema de mercado para 
substituir a barata e limpa hidreletricidade por térmicas a combustíveis 
fósseis, caros e poluentes. Tudo em nome da falsa concorrência.

As primeiras empresas foram privatizadas sem que existisse qualquer 
normatização especial sobre regulação e política energética. Enquanto se 
privatizavam as empresas, sem estudos prévios, foram criadas as regula-
mentações, os órgãos de regulação e de gestão. As estatais foram prati-
camente proibidas de realizar novos investimentos em geração. Porém, o 
setor privado não quis assumir esses investimentos. Como seria esperado, 
os reservatórios foram se reduzindo ano a ano e passou a faltar energia.

Claramente, o regime privado se mostrou disfuncional já no governo FHC. 
Ele se viu obrigado a reduzir a velocidade da “reforma” do setor. A pri-
vatização estancou após a venda de 19 distribuidoras estaduais (60% do 
segmento). A transmissão continuou estatal. A geração se manteve 80% 
estatal. Depois de privatizada a Eletrosul e parte da Cesp (Paranapanema e 
Tietê), o processo estagnou de vez no segmento de geração.

O investimento privado e o “novo parque térmico”, que prometia mimetizar 
de vez o sistema elétrico inglês, permaneceram, em essência, no papel ou, 
no máximo, realizaram um deslanche tímido, mesmo com a oferta garan-
tida do combustível, após a construção estatal do gasoduto Bolívia–Brasil. 
Esse gasoduto fazia parte da mimetização do sistema a GN inglês.

O apagão

A reestruturação do setor elétrico, realizada com a fi nalidade de retirar o Estado 
como empreendedor do setor e de transferir para a iniciativa privada e para o mer-
cado a responsabilidade e os riscos pelos investimentos a serem realizados, deixou a 
desejar. O modelo implantado teve como resultado a proteção total dos investidores 
e não da sociedade [(Abreu (1999)].
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Em 2000, o governo FHC criou o Programa Prioritário de Termelétricas, 
reforçado por garantias, incentivos, preços elevados e subsídios diversos,11 
buscando, em caráter emergencial, induzir o setor privado a investir. O 
programa gerou vários problemas e um imenso prejuízo para a nação, mas 
não foi sufi ciente para evitar o maior racionamento de energia da história.

A falta de investimento cobrou seu preço. Crescemos um pouco acima da 
média em 2000 e fomos obrigados a racionar energia em 2001. Foi o maior 
racionamento de energia da história humana em tempos de paz. Nenhum 
país já teve de cortar 25% de seu consumo em tempos de paz. 

Mas houve um lado bom. O racionamento mostrou o quanto a energia elé-
trica, como toda infra-estrutura, é um bem público, cujas soluções e bene-
fícios precisam ser públicos. Especialmente em um sistema hidrelétrico de 
bacias integradas, como o brasileiro. Demonstrou ainda a grande qualidade 
do sistema elétrico criado pela Eletrobrás, a grande disposição para contri-
buir e a capacidade de organização do povo brasileiro. 

Entretanto, para a Aneel e os contratos de privatização instituídos no go-
verno FHC, induzir a economia de energia em grandes volumes (racio-
namento) é um grande problema. A Aneel teria a obrigação de garantir 
o “equilíbrio fi nanceiro” das distribuidoras. Para ela, a redução do con-
sumo seria prejudicial às receitas das distribuidoras e deveria ser pago 
pela população. 

Nós economizamos uma quantidade monstruosa de energia e, mesmo as-
sim, tivemos que pagar pela perda de receita que isso causou às distribui-
doras. Um decreto do governo FHC estabeleceu que a diferença tarifária, 
referente ao que não fosse consumido, deveria ser adiantada pelo BNDES, 
o que, ao fi nal, rebateu nas contas dos consumidores. O consumidor teve, 
assim, de pagar por um erro que ele não cometeu e que só foi solucionado 
às suas expensas. É interessante mencionar que, por princípio, no custo da 
tarifa está incluída a confi abilidade. Sendo assim, o caso brasileiro foge 
totalmente da lógica do serviço público, pois a confi abilidade não foi asse-
gurada, mas se pagou por ela duas vezes.

Após o racionamento, as pessoas e as empresas aprenderam a economizar 
energia e se dispuseram a manter a economia [Sweet (2006)]. Se o brasilei-
ro não tivesse adotado tal ação espontaneamente, já teríamos sido obriga-

11 Decreto 3.371, de 24.2.2000, e Portaria 43, de 25.2.2000, do Ministério de Minas e Energia 
(MME).
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dos a racionar novamente, pois o sistema privatizado melhorou no governo 
Lula, mas manteve sua tendência de subinvestimento. Ademais, em qual-
quer lugar do mundo, soltar-se-iam fogos de artifício por uma redução de 
20% do consumo de energia. Em particular nos tempos atuais, quando os 
países brigam para reduzir o consumo de energia e as emissões de carbono. 
No entanto, essa atitude acabou sendo incompatível com o modelo elétrico 
privatizado. Veremos por que na próxima seção.

O Novo Modelo

O apagão e o grande aumento de tarifas durante o governo FHC tornaram 
evidente que o modelo elétrico implantado nos anos 1990 não funcionava. 
Seria necessária uma reforma profunda. 

A reforma não se viabilizou por uma questão: a meta de superávit primário. 
Ainda que fosse possível convencer politicamente a sociedade da neces-
sidade de uma reforma mais profunda no modelo elétrico, ela esbarrava 
na proibição estratégica de ter a Eletrobrás liderando os investimentos em 
geração. Essa proibição se fundamenta em dois pontos:

a) a “moderna” contabilidade pública, imposta pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI) nos anos 1990, que classifi ca os investimentos 
da Eletrobrás como gasto de custeio, mas não faz o mesmo para 
investimentos privados ou mesmo da Petrobras; e

b) a meta de superávit primário de 4,25% do PIB.

Essa meta já é difícil de ser alcançada sem investimentos em infra-estrutu-
ra. Ela se tornaria impossível, se o país resolvesse fazer tais investimentos. 
A alternativa seria utilizar a contabilidade tradicional e não a contabilida-
de usada pelo FMI, que chama os investimentos das estatais de gastos de 
custeio. Para geração de energia, a situação é ainda mais complicada, por-
que a relação capital-produto desse tipo de investimento é elevada. Nessa 
situação, poucas hidrelétricas já seriam capazes de inviabilizar a meta de 
superávit primário. Entretanto, essas hidrelétricas são investimentos, que 
podem ser considerados até mais importantes para a nossa prosperidade 
futura do que as plataformas da Petrobras, que recebem um tratamento 
contábil adequado. 

No início do governo, houve uma boa oportunidade de mudar o modelo 
de FHC. A oportunidade não se realizou porque aqueles que no governo 
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pretendiam uma reforma mais profunda precisaram lutar contra o supe-
rávit primário. Assim, ganharam a oposição do ministro da Fazenda, que 
se aliou às empresas privadas e inviabilizou pontos importantes para uma 
reforma mais profunda do setor. Entretanto, não inviabilizaram uma razo-
ável reforma no modelo anterior. Hoje, a efi ciência do sistema é superior e 
podemos dizer que funciona. O sistema anterior era simplesmente incapaz 
de gerar investimentos em montantes mínimos.

No modelo atual, todas as distribuidoras compram de todas as geradoras, 
com contratos de longo prazo. Para entender a natureza desse modelo, tam-
bém único no mundo, é interessante começar compreendendo o Operador 
Nacional do Sistema (NOS), que age como se fosse o dono das usinas. Ele 
diz quem vai operar e quem não vai operar. Se o dono de usina desobedecer 
a uma ordem do ONS, paga uma multa. 

Não há concorrência, o sistema é um só. É um monopólio natural. Em fun-
ção dessa característica, era mais inteligente que houvesse um comprador 
único que deveria ser a Eletrobrás. Isso se assemelharia à atual gestão do 
sistema, mas com maior racionalidade. Mas o governo não quis dar esse 
papel à Eletrobrás – ou seja, não quis uma “Petrobras do setor elétrico” – e 
buscou uma maneira alternativa de tentar mimetizar o comprador único, 
mas sem uma instituição pública forte. 

Propôs-se então que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE) fosse uma intermediária, ou seja, todas as distribuidoras contratam 
de todas as geradoras através da Câmara. Tudo se passa como se alguém 
estivesse comprando de forma centralizada a energia na CCEE e, imediata-
mente, revendendo. Ou seja, procurou-se percorrer o mesmo caminho, mas 
sem uma fi gura estatal.

O novo modelo tem, basicamente, uma qualidade em relação ao modelo 
proposto por FHC: as distribuidoras são obrigadas a contratar a longo pra-
zo toda sua demanda esperada por energia no futuro, o chamado mercado 
cativo. Isso reduz o risco de apagão, pois gera demanda por contratos de 
longo prazo, que são fundamentais para viabilizar investimentos privados 
em geração de energia. Entretanto, o modelo manteve muitos pontos ne-
gativos. Entre eles, não é capaz de impedir que a energia brasileira con-
tinue sendo umas das mais caras do mundo, apesar de termos uma base 
hidrelétrica com custos operacionais baixos. Outro grande problema é que 
não garante os investimentos necessários para suprir a demanda futura dos 
grandes consumidores de energia. Esses problemas se tornaram evidentes 
desde o início da implantação do modelo.
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Finalizado o racionamento, em fevereiro de 2002, surpreendentemente, o 
mercado de energia elétrica não reagiu. Passou-se a consumir, praticamen-
te, menos 15% da tendência anterior. Resultou, assim, numa situação de 
enorme sobra de energia. Para uma carga de aproximadamente 50 GW 
médios, sobram mais do que 7 GW médios, uma Itaipu.

Essa situação era incompatível com partes fundamentais do novo modelo 
implantado pelo governo, principalmente das partes que foram herdadas 
do governo anterior e não repensadas. Um bom exemplo é a determinação 
de que, a partir de 2003, os contratos iniciais das estatais deveriam ser des-
contratados 25% por ano. 

No início da privatização, as distribuidoras privatizadas fi zeram contratos 
com as geradoras federais. As geradoras vendiam a energia por preços 
baixos, mas ainda razoáveis. Essa situação se alterou signifi cativamente 
após a descontratação. O governo propôs essa medida, provavelmente, 
para estimular o mercado atacadista de energia e retirar o mercado das 
estatais para passar para geradoras privadas, que precisavam de contratos 
de longo prazo. 

O governo FHC determinou que esses contratos iniciais de fornecimento 
de energia fossem sendo cancelados entre os anos de 2003 e 2006. A idéia 
era abrir aos investidores privados esses contratos das empresas estatais: 
elas os perderiam e, em seu lugar, entraria o setor privado. Surpreendente-
mente, Lula manteve essa determinação, o que foi questionado por diver-
sos especialistas, já que estava claríssimo, desde 2002, que após o apagão 
as pessoas continuaram economizando energia. Mantido o descontrato, ob-
viamente, as estatais iriam fi car com o “mico” em suas mãos. Essa medida 
gerou imensos prejuízos ao erário público.

A redução do consumo de energia era, assim, duplamente incompatível 
com o novo modelo elétrico. De um lado, reduziu a renda das distribuido-
ras, o que teve de ser compensado pela Aneel com aumentos dos custos 
para os consumidores. De outro lado, era incompatível com a “descon-
tratação” daqueles contratos iniciais entre as geradoras estatais e as dis-
tribuidoras, que tinha a função de abrir uma reserva de mercado para as 
geradoras privadas.12 

12 Essa “descontratação” é um eufemismo só aplicado quando o governo perde. Esse foi um caso 
raro de acordo para “quebra de contratos” que ninguém questionou. No caso, a “quebra” do 
contrato levou a prejuízos públicos. 
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A questão é que, nessa simulação de sistema concorrencial, não é possí-
vel transferir a renda de quem ganhou para quem perdeu sem socializar 
perdas. Se o consumidor ou o governo perdem, “tudo bem”, ninguém re-
clama – afi nal de contas, os “contratos são sagrados”. Se as distribuidoras 
perdem, como no apagão, a Aneel garante que, em um aumento futuro na 
tarifa, elas sejam recompensadas. Eventualmente, as distribuidoras podem 
ter prejuízo. Como no caso do racionamento de 2001, após fevereiro de 
2002, quando o decreto terminou seus efeitos, as distribuidoras privatiza-
das amargaram um prejuízo. Afi nal, os donos compraram as empresas pelo 
fl uxo de caixa descontado, supondo um crescimento da demanda que não 
se deu. E, por contrato, a Aneel é obrigada a permitir uma tarifa que garan-
ta o “equilíbrio econômico-fi nanceiro” das empresas. A tarifa aumentou e, 
nos anos seguintes, elas lucraram signifi cativamente.

Se os grandes consumidores perdem, como hoje, com o aumento dos cus-
tos no mercado atacadista, eles começam a pedir intervenção do governo 
para aumentar os investimentos ou garantir um adicional de oferta de gás 
não acordado previamente. 

As geradoras privadas não perdem porque fazem contratos de longo prazo 
que garantem a remuneração do investimento. Além disso, argumentam 
que o abastecimento de energia nacional depende de obterem uma boa 
remuneração, caso contrário, parariam de investir. Ameaçam com a falta 
de energia no futuro. 

Assim, a partir de 2003, ao mesmo tempo em que as geradoras federais, 
que tinham aproximadamente 80% da oferta de energia hidrelétrica, eram 
obrigadas a receber valores ínfi mos para sua energia, gerando lucros 
imensos aos consumidores livres, o custo da energia para o consumidor 
subia velozmente. 

Proibidas de fazer contratos, as estatais tinham de colocar seu excedente 
de energia no mercado atacadista. Por sua vez, nesse mercado, não ha-
via compradores. Considerando que o sistema brasileiro exige a separação 
entre a parte comercial e a parte operativa, o ONS não considera se, por 
exemplo, Furnas ou a Chesf não têm contrato. Ele simplesmente determina 
que as usinas hidráulicas gerem a energia necessária. E o que aconteceu 
com essa parcela que vinha sendo gerada, mas não tinha contrapartida em 
contrato? Ela não estava sendo paga por nenhuma distribuidora, mas sim 
liquidada a preços mais baixos no mercado spot. 



REVISTA DO BNDES, RIO DE JANEIRO, V. 14, N. 29, P. 435-474, JUN. 2008 461

Em 2003, o preço que, por exemplo, Furnas recebia era R$ 4 por MWh 
gerado, pois esse era “o valor da água”, que, naquele momento, sobrava. 
Mas, recebendo apenas R$ 4, Furnas gerava a energia que substituía uma 
usina térmica, remunerada normalmente por mais de R$ 100. Essa, pela ló-
gica operativa, não devia gerar, pois havia muita água. Do outro lado, essa 
térmica, por ter um “certifi cado” de energia, pôde ser contratada no lugar 
de Furnas, recebendo ao menos 2.500% vezes a mais para fi car desligada. 

O que vale no sistema não é a produção de energia, mas a posse de um 
certifi cado de energia assegurada (houve casos até em que se descobriu 
que nem existia gás para “assegurar” aquela “energia assegurada”). As tér-
micas que tinham disponibilidade do certifi cado de energia assegurada, 
sabendo que não seriam despachadas, vendiam barato seu certifi cado por 
três meses e “liquidavam” a diferença no mercado spot. Ou seja, a energia 
hidráulica das estatais era intermediada pelos donos das térmicas desliga-
das para o consumidor livre.

O resultado dessa grande diferença entre o preço da energia entre o “con-
sumidor cativo” e o “consumidor livre” fez com que todos os grandes con-
sumidores migrassem para o mercado spot. Para o futuro do setor elétrico 
brasileiro, isso é um desastre, pois ninguém constrói uma usina hidrelétrica 
para vender energia por seis meses. Constrói-se uma usina para vender 
energia por vinte, trinta anos. Os contratos de longo prazo é que fazem com 
que investidores, estatais ou privados, invistam em energia elétrica. 

Essa separação entre mercado livre e mercado cativo fez com que o mode-
lo elétrico cortasse a relação que deveria haver entre custo de produção e 
preço ao consumidor. O valor cobrado do consumidor subiu por vários mo-
tivos, entre eles, a possibilidade de as distribuidoras fazerem contratos com 
usinas do mesmo grupo a custos altos. Para completar a situação, como o 
custo dessas usinas era maior e sobrava energia, elas fi cavam desligadas e 
a energia consumida pelas distribuidoras continuava vindo das geradoras 
estatais, que estavam recebendo baixa remuneração por sua energia. 

Os contratos iniciais, que foram descontratados em 2003, variavam de R$ 
60 a R$ 70 por MWh. Ao mesmo tempo, algumas distribuidoras ainda 
passaram a contratar de empresas coligadas por valores mais elevados. Um 
exemplo é o da Celpe, distribuidora de Pernambuco, que contratou, para 
substituir a geradora federal Chesf, que tinha um preço em torno de R$ 
40 por MWh, uma térmica dela mesma por quase R$ 150 por MWh. Uma 



462  POR QUE AS TARIFAS FORAM PARA OS CÉUS? PROPOSTAS PARA O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO

irracionalidade completa paga pelos consumidores e pelo erário público. 
As estatais perderam aproximadamente 25% do seu faturamento para pos-
sibilitar a entrada de usinas mais caras, térmicas e do mesmo grupo. 

O mais estranho é que, quanto mais as distribuidoras faziam contratos de 
longo prazo com geradoras privadas, mais cara fi cava a energia para os 
consumidores e mais sobrava capacidade de produção. Por conseqüência, 
mais se reduzia o preço da energia vendida pelas estatais no mercado livre, 
apesar de as novas usinas fi carem desligadas e de o mercado ser abastecido 
basicamente pelas geradoras públicas. É preciso observar que as usinas 
privatizadas antes de 2001, as da Tractebel, também foram obrigadas a se 
descontratar. Entretanto, não foram obrigadas a entrar no leilão-liquidação. 
Estranhamente, foi permitido a elas o privilégio de “guardar” energia para 
vender mais tarde por preços melhores.

Vimos que o novo modelo do setor elétrico, implantado em 2004, obrigava 
que as distribuidoras contratassem a longo prazo toda a sua demanda espe-
rada por energia, o chamado mercado cativo. Os custos da energia nesses 
contratos eram relativamente elevados. Por outro lado, os custos da energia 
no mercado atacadista eram baixos, o que incentivou a maior parte dos 
grandes consumidores a entrar nesse mercado. Por essa razão, tivemos um 
número crescente de consumidores livres com contratos de curtíssimo pra-
zo e expostos no mercado atacadista. Contratos esses que não contribuem 
para a expansão da capacidade. Como no Brasil, em situações normais, o 
mercado spot tem um viés de preços baixos, os consumidores livres estão 
se apropriando de uma receita oclusa do setor, pois, afi nal, um consumidor 
cativo não consegue ter a vantagem de pagar apenas R$ 18/ MWh no spot. 
Em média, ele paga mais de R$ 200/MWh. 

Mais recentemente, ocorreu uma explosão dos preços no mercado spot. 
Mas isso foi conseqüência de crise de falta de energia e não de um movi-
mento normal. 

A organização do sistema elétrico implantada em 2004 no governo Lula 
funciona um pouco melhor do que no governo anterior. É mais bem orga-
nizada e resolveu várias questões. Entretanto, não foi e não será capaz de 
resolver problemas fundamentais decorrentes da privatização do sistema 
durante o governo FHC. Simplesmente, porque não enfrentou de fato os 
grandes problemas do modelo que fi caram evidentes no Apagão de 2001. 
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O principal problema do modelo é o elevadíssimo “custo” de simular um 
falso sistema concorrencial de um bem público como energia, especial-
mente em um sistema hidrelétrico integrado como o brasileiro. No nosso 
sistema – diferentemente de qualquer outro e, especialmente, do modelo 
inglês thatcherista, que buscaram mimetizar –, até a geração de energia é 
um monopólio natural. 

Esse “custo” não surge apenas de despesas administrativas mais elevadas, 
mas, principalmente, de uma exagerada disponibilidade de espaço para er-
ros de previsão, “acidentes” fi nanceiros e jurídicos e de disputa feroz por 
lucros especulativos e monopolísticos abusivos.

A implantação do modelo elétrico mercantil, nos anos 1990, foi e con-
tinua sendo um fracasso de enormes proporções. Foi um dos maiores 
erros da nossa história. Esse modelo, em termos gerais, piorou a con-
fi abilidade do sistema elétrico, o que pode ser constatado efetivamente 
pelo apagão recorde em nível mundial e pela possibilidade real de um 
novo racionamento. Há apenas seis anos, fi zemos o maior racionamento 
energético da história mundial em tempos de paz, equivalente a 25% do 
consumo. 

Existe ainda a ameaça de ocorrer outro racionamento, caso o país deixe 
de crescer a taxas medíocres ou se a Petrobras e Eletrobrás não suprirem 
a defi ciência de investimentos do setor privado [Santos e Silva (2007)]. 
Mas a pior conseqüência negativa do “novo” modelo foi a elevação do 
custo da energia. 

O Brasil tem ainda o menor custo produção de energia entre as grandes 
nações13 e um dos menores do mundo. Entretanto, para o consumidor, a 
tarifa é uma das mais caras do planeta. Essa diferença obtusa foi resul-
tado direto do “novo” modelo. O novo modelo transformou o melhor 
sistema elétrico de grande porte do mundo em uma máquina de ganhar 
dinheiro às custas do bolso do consumidor, do erário público e da compe-
titividade da indústria brasileira. Na próxima seção, tentaremos analisar 
essas questões.

13 Acima de 50 milhões de habitantes.
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4. Por Que o Custo da Energia É tão Caro no 
Brasil

A energia elétrica é muito cara hoje no Brasil basicamente porque:

a) o modelo de regulação do sistema elétrico gasta, de forma plane-
jada e consciente, bilhões de dólares apenas para simular, conta-
bilizar e administrar os confl itos constantes de um falso mercado 
concorrencial; 

b) o modelo privado desincentiva direta e indiretamente a hidreletri-
cidade em favor das térmicas a GN. Energia mais cara. E, no mo-
mento, está incentivando a utilização do GN liquefeito, que é ainda 
mais caro do que o gás da Bolívia. Resumidamente, o modelo en-
fraquece a efetividade de um planejamento energético verdadeiro e 
focado na redução do custo econômico e ambiental da energia;

c) a margem de lucro bruta das diversas empresas envolvidas na gera-
ção, transmissão, distribuição e especulação com energia elétrica é 
muitíssimo elevada; 

d) o modelo não incentiva, de fato, a inovação e menos ainda o repas-
se de ganhos de produtividade para os consumidores. Diferente-
mente da Eletrobrás, no passado, nenhuma das empresas privadas 
do setor investe signifi cativamente em P&D;

e) O modelo levou ao apagão e seus diversos custos embutidos e está 
levando a outra crise energética; e

f) choques e erros de previsão fazem com que o modelo sempre gere 
“esqueletos”, que acabam sendo pagos pelos consumidores. 

O sistema é muito dispendioso e não há qualquer questionamento quanto a 
isso. Para exemplifi car, o novo sistema criou uma infi nidade de entidades 
com estruturas pesadas, que precisam ser custeadas com encargos setoriais 
sobre a tarifa de energia. A maioria das funções dessas entidades (Aneel, 
ONS, MAE, CCEE, EPE etc.) era, de alguma forma, realizada por peque-
nas equipes da Eletrobrás ou, simplesmente, não era necessária. 

Entretanto, os aumentos dos custos vão muito além. Apesar das instituições 
de coordenação, regulação e contabilização, as empresas, elas próprias, 
mantêm enormes departamentos para registrar, checar, especular e estudar 
contratos, nuanças e disputas jurídicas do sistema. Todos esses custos são 
repassados para os consumidores. Esses custos não existiam. 
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Apenas para exemplifi car, temos o caso da transmissão de energia. Na 
Eletrobrás, não havia nem mesmo uma diretoria de transmissão, apesar de 
a empresa ter administrado por décadas todo o sistema nacional de trans-
missão. Hoje, abre-se uma licitação para uma pequena linha de transmis-
são e os investidores do setor criam uma nova empresa-sede, presidente, 
diretoria, departamento fi nanceiro, de contabilidade, jurídico, operacional 
etc. Cada nova linha precisa replicar boa parte da estrutura. E, às vezes, 
até abrem capital na bolsa, o que custa, no mínimo, R$ 20 milhões. 

O mesmo acontece com as geradoras. Para essas, para os consumidores 
livres e para as distribuidoras, a simulação de sistema concorrencial traz 
ainda inúmeros custos, além dos já citados encargos setoriais para manter 
as entidades gestoras. O mercado de energia é volátil e, portanto, torna-se 
altamente especulativo. Especula-se com energia spot e com contratos de 
longo prazo. Existem departamentos ou mesmo empresas inteiras dedicadas 
apenas a fazer simulações e calcular cenários que dêem embasamento para 
as empresas fazerem melhores apostas ou reduzirem seus riscos fi nanceiros. 
Além das dispendiosas estruturas, essa volatilidade aumenta ainda mais o 
custo de oportunidade do sistema, sobre o que falaremos mais à frente. 

O segundo motivo que faz com que a privatização torne uma energia cara é 
a pressão para substituir hidreletricidade por termeletricidade a GN. Essa é 
mais uma pressão implícita do que explícita, mas é muito forte. Esse efeito 
parte, primariamente, do pouco poder atribuído ao planejamento energéti-
co, que deveria estar impondo uma matriz energética ideal para o país. 

Grandes hidrelétricas são administradas no mundo inteiro pelo governo. Por-
que elas são obras extremamente complexas e possuem elevados riscos de 
engenharia e ambientais. Afetam pesadamente o ambiente, a sociedade e as 
economias locais, exigindo muita negociação e diversas medidas compensa-
tórias. O setor privado é sempre reticente em construí-las. Essas questões são 
evidentes no Brasil de hoje. E, de fato, o país tem construído muito pouco.

Mas o problema é ainda mais complexo. O governo tem adotado uma polí-
tica de garantir o abastecimento via leilões periódicos. Essa política é ina-
dequada para viabilizar as grandes hidrelétricas. Primeiro, pelo motivo que 
já citamos, os problemas ambientais e técnicos difi cultam aos investidores 
entregar a tempo todos os documentos necessários para a participação no 
leilão. Segundo, porque há problemas de indivisibilidade. Essas grandes 
hidrelétricas colocam enormes quantidades de capacidade de uma só vez. 
E há, ainda, os problemas com relação à sazonalidade e à inconstância de 
chuvas. Problema esse que será agravado agora com a exigência de reser-
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vatórios cada vez menores. Diversas simulações precisam ser feitas para 
calcular o impacto de uma grande hidrelétrica na capacidade média de pro-
dução do sistema brasileiro. Reduzir o tamanho do reservatório é uma das 
alternativas para aumentar o retorno esperado da hidrelétrica.

Todos esses problemas levam a atrasos e difi culdades que incentivam os 
investidores a usar termelétricas. De preferência, o GN, se esse estiver dis-
ponível. O GN gera menos empecilhos em órgãos ambientais e é de cons-
trução e operação relativamente simples e rápida. 

Outro problema é que, no Brasil, as hidrelétricas feitas pelos investidores 
privados são muito mais caras do que as feitas pelo governo. Essa situação 
decorre dos elevadíssimos custos de oportunidade exigidos pelos investi-
dores. Normalmente, se aproximam de 20% ao ano para os usuais cená-
rios de previsão pessimistas, enquanto as empresas públicas podem exigir 
menos de um terço desse custo sem precisar impor cenários pessimistas.

O custo de uma hidrelétrica é basicamente investimento. Dessa forma, por 
si só, essas diferenças de custo de oportunidade podem dobrar o custo da 
energia vendida. Nas térmicas, essas questões já são mais bem equaciona-
das. O prazo de maturação, o tamanho da planta e a relação capital-produto 
são muito menores, o que faz com que o custo de oportunidade tenha um 
impacto mais forte sobre o custo das hidrelétricas. Não só o impacto do 
custo de oportunidade é maior nas hidrelétricas, como o próprio custo de 
oportunidade é maior.

Além disso, o atraso no crescimento da oferta de energia é uma tendência 
que pudemos observar tanto no modelo anterior quanto no atual. Chegará 
um momento em que esse atraso precisará ser coberto rapidamente e, nes-
se momento, as hidrelétricas simplesmente são desconsideradas pelo seu 
maior prazo de maturação.

A geração pública tem uma margem reduzida, mas a geração privada é ele-
vada. O caso atual da usina do Madeira é emblemático. Só há dois consór-
cios concorrendo e ainda estão disputando diversos tipos de exclusividade 
para reduzir ainda mais a competição. Poderão, assim, impor uma margem 
de lucro elevada para energia produzida. Uma energia que, sabemos, terá 
um custo operacional muito baixo. Mas esse custo não é plenamente co-
nhecido a priori e mesmo essas grandes construtoras não podem bancar o 
risco de colocar bilhões de reais em capital e surgirem despesas ou atrasos 
inesperados. Por isso, tentam jogar os custos de oportunidade nos céus e 
superestimar os custos do investimento. Se o governo assumisse a obra, 
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não haveria esse problema. Não haveria todos esses custos associados ao 
medo dos investidores e suas exigências de grandes retornos. 

Outro grande problema é a convivência de hidrelétricas e termelétricas. Ela 
sempre foi um complicador para o sistema e uma oportunidade para lucros 
extraordinários. Por esse motivo, em quase todos os países, incluindo os 
EUA, as hidrelétricas são públicas. 

Uma qualidade do sistema elétrico nacional que brilhava como ouro aos 
olhos dos investidores e agentes da privatização era o custo operacional 
extremamente baixo de produção de energia. Naquela época, graças à Ele-
trobrás, o Brasil ainda era a Arábia Saudita da energia elétrica. Não é à toa 
que a privatização do setor elétrico começou muito cedo. Começou antes 
mesmo da existência de um marco regulatório e da criação da Aneel.

Como explicamos, um sistema concorrencial é impossível de ser implan-
tado no sistema elétrico brasileiro. E, de fato, não foi implantado um siste-
ma concorrencial. Mas desculpa é desculpa. Alguém com visão fi nanceira 
especulativa pode considerar um “desperdício de lucros” distribuir para 
a população e pelos pequenos empresários os benefícios de nosso baixo 
custo de produção de energia. 

Outra questão importante é a distribuição dos ganhos de produtividade. O 
modelo brasileiro não tem a imposição de uma meta ambiciosa de ganhos 
de produtividade na distribuição. Com isso, as distribuidoras não se esfor-
çam para aumentar sua produtividade. Aumento de produtividade exige 
investimento em P&D, o que é caro e arriscado. As distribuidoras qua-
se não investem nisso no Brasil. Elas sabem que a Aneel lhes garante o 
“equilíbrio econômico-fi nanceiro” por meio de seus já elevados custos de 
oportunidade e de fi nanciamento. Além disso, os prazos para avaliação e 
repasse dos ganhos de produtividade são muito dilatados, o que faz com 
que as empresas se apropriem da maior parte desses ganhos.

A geração é o setor que possui maior potencial de ganhos de produtividade. 
Entretanto, a privatização reduziu enormemente o potencial de investimen-
tos em P&D. Esses investimentos são extremamente complexos, caros e de 
longa maturação no setor de energia. Uma grande empresa estatal como a 
Eletrobrás tem condição de bancar esses investimentos e bancava. Mas os 
novos investidores privados em geração não fazem nem pensam em fazê-
lo. Possuem poucas usinas e não têm escala para investir em P&D nem 
disposição para esperar o retorno de tais investimentos. Preferem avaliar 
as tecnologias que já estão prontas para serem usadas e investem, se essa 
opção é mais rentável do que títulos públicos ou ações. E, normalmente, é 
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um investimento muito rentável. Eles têm uma visão fi nanceira. Situação 
oposta à da Eletrobrás, que há décadas investe em P&D e sabe que estará 
por muitas outras décadas nessa atividade.

Podemos concluir que o novo modelo não é capaz de privatizar as perdas. 
Portanto, para que não seja um sistema muito dispendioso, é necessário 
que também não privatize os lucros. Chegou a hora de o país pensar em 
voltar ao sistema público para a energia elétrica, como é na França, no 
Canadá, na Noruega, o sistema hidrelétrico norte-americano etc. Essa não 
é uma proposta estatizante ou anticapitalista. É só a constatação de que a 
energia elétrica é um bem público, principalmente em um sistema hidrelé-
trico integrado. Na verdade, o sistema nunca deixou de ser público. Ele é 
apenas uma tentativa malsucedida de maquiar uma falsa concorrência que 
gera muitos lucros privados e custa muito caro ao bolso do consumidor, à 
competitividade da indústria e ao erário público. Aliás, em último caso, o 
sistema pode até ser privado, mas os investidores deveriam ser remunera-
dos pelo custo, como foi durante décadas nos EUA e boa parte do mundo. 

5. Uma Proposta de Mudança do Modelo Atual

a) Substituição da “concorrência simulada” por regulação por custos

A maior parte dos países utiliza um tipo de regulação do sistema elétrico 
diferente da utilizada no Brasil. Chama-se regulação por custo. O regu-
lador avalia o custo do serviço e acresce uma remuneração razoável e se 
chega ao valor da tarifa. A teoria econômica considera esse sistema ideal 
para os monopólios naturais. Canadá, quase toda a Europa, Ásia e EUA 
utilizam esse sistema. Ele também era o sistema que existia no Brasil an-
tes da privatização. É um sistema muito superior ao atualmente adotado 
no Brasil. Os dados mostram isso com clareza, pois os lugares com siste-
ma desverticalizado, como Brasil, Inglaterra e Califórnia, possuem tarifas 
muito superiores a lugares com sistemas regidos pelo custo, mesmo com 
matrizes energéticas similares.

No sistema de regulação por custo, seriam simplesmente eliminados os 
gastos com contabilização, administração, regulação, solução de disputas 
e especulação nos mercados spot e nos mercados de longo prazo de ener-
gia. Outra grande vantagem desse sistema é que o custo de oportunidade 
cai vertiginosamente. O risco do sistema é explicitamente eliminado e não 
há justifi cativas para que a remuneração da operação seja superior à taxa 
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de juros básica. No sistema “concorrencial”, o risco é quase nulo também, 
mas isso não é explícito, portanto, o custo de oportunidade exigido é muito 
maior. Na regulação por custo, cada item de gasto precisa ser explicitado 
e fi scalizado, portanto, a corrupção e o poder de mercado dos investido-
res são muito menores. Não há possibilidade de pressão por aumento de 
tarifas, uma vez que cada item de custo é facilmente comparável com o de 
outras empresas. 

Não é exagero dizer que a tarifa da energia no Brasil poderia cair a mais da 
metade do valor atual, se for adotado o regime pelo custo. Países com ma-
trizes energéticas e carga tributárias semelhantes à nossa possuem tarifas 
de energia inferiores à metade das nossas. 

No Brasil, existe ainda um complicador. No mundo todo, a distribuição 
é um monopólio natural. Cada região precisa ser atendida por uma única 
empresa. Mas outras regiões podem ser atendidas por outras empresas. 
Outra coisa comum no resto do mundo é se basear em geração térmica, que 
permite uma razoável independência entre cada sistema de distribuição. 
Como, no Brasil, cada geradora e linha de transmissão afeta a capacidade 
de todas as outras no presente e no futuro, a própria geração é um monopó-
lio natural no Brasil e precisa ter um único gerente. 

O melhor a fazer é assumir que o sistema é um monopólio natural e regu-
lá-lo como devem ser regulados os monopólios naturais, segundo a teoria 
econômica: regulação pelo custo.

Assim, como todo o sistema de geração-transmissão é um monopólio na-
tural, em que a concorrência é inviável, é necessário que exista uma única 
empresa gerindo todo o sistema. Isso não signifi ca que não possam existir 
geradores privados, mas apenas que a gestora do sistema se responsabilize 
pela segurança energética e decida o custo operacional e ambiental desejá-
veis e aceite comprar energia de todos aqueles que possam oferecer a custos 
mais baixos. A empresa que melhor cumpriria esse papel é a Eletrobrás.

b) Como a Eletrobrás poderá comandar o ganho de efi ciência
do sistema

Muitas pessoas concordam com essas conclusões. Mas, imediatamente, 
sempre levantam a seguinte questão: “o que está feito está feito”, com que 
dinheiro o governo poderá recomprar as diversas partes do sistema que fo-
ram privatizadas? Não é um erro comprar as empresas que foram vendidas 
por você mesmo por preços signifi cativamente menores no passado?



470  POR QUE AS TARIFAS FORAM PARA OS CÉUS? PROPOSTAS PARA O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO

Para reformar o sistema elétrico na direção de uma regulação por custo, ne-
nhum impacto fi scal é necessário. Para isso, basta que a Eletrobrás receba 
o mesmo status de empresa produtiva que possui a Petrobras. Esse status 
dará a ela o direito de usar uma contabilidade de empresa produtiva. Não 
há dúvidas de que a Eletrobrás é uma empresa produtiva e rentável. De 
fato, sempre surgem propostas de transformar a Eletrobrás na Petrobras da 
energia elétrica.

A partir desse ponto, é necessário que o governo imponha uma gestão foca-
da em resultados na empresa. Essa gestão deve orientar a empresa a obter 
lucros crescentes como a Petrobras. Para isso, basta que a empresa invis-
ta em gestão, não seja usada para oferecer cargos a políticos, não admita 
que seja usada para compensar perdas de nenhum setor e invista bastante. 
Como o país está sedento por investimento em geração de energia, não 
faltarão boas oportunidades. O custo da energia tende a ser alto nos próxi-
mos anos em decorrência de falta de investimento no passado recente. Isso 
favorecerá muito a Eletrobrás, pois ela tem os menores custos do país. 

Com gestão efi ciente e livre de pressões políticas para usá-la como amor-
tecimento de perdas de outros setores, ela será certamente coroada como a 
grande investidora nacional. Independentemente de gestão, a empresa será 
favorecida por muitos lucros e fl uxo de caixa positivo nos próximos anos. 
Se ela tomar a iniciativa de liderar os investimentos do setor, seus lucros 
aumentarão ainda mais. 

Nessa situação, a empresa voltará a ser uma blue chip. Quando iniciar esse 
círculo virtuoso para a empresa, ela poderá partir para uma política de 
aquisições de outras empresas de energia: transmissoras, distribuidoras e 
geradoras. Essas empresas poderão ser adquiridas com ações da própria 
Eletrobrás. A maioria dessas empresas, apesar de serem muito rentáveis, 
não são blue chips e não possuem alta taxa de crescimento de suas receitas. 
Essas características fazem com que o preço de suas ações seja relativa-
mente baixo em relação aos seus lucros. Em termos do mercado fi nanceiro, 
dir-se-ia que a relação preço-lucro dessas ações é relativamente baixo. O 
mesmo não acontece com uma blue chip, principalmente se ela possui ele-
vada taxa de crescimento.

Portanto, se a Eletrobrás obtiver uma boa rentabilidade e voltar à posi-
ção de blue chip, poderá seguir comprando outras empresas de geração, 
transmissão e distribuição por preços relativamente baixos e sem qualquer 
impacto negativo sobre o orçamento público ou as metas fi scais. 
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Essas empresas possuem diversos departamentos e atividades redundantes 
com a Eletrobrás ou inúteis ao novo sistema que será implantado, fazen-
do com que os custos da Eletrobrás caiam continuamente no processo de 
expansão. Além disso, a geração, a transmissão e a distribuição de energia 
elétrica têm diversos ganhos de escala que podem ser mais bem aproveita-
dos por uma grande empresa. Nesse processo, o lucro da Eletrobrás con-
tinuará subindo e sua relação preço-lucro não estará caindo. Isso signifi ca 
que o valor de mercado da empresa será crescente e difi cilmente serão ne-
cessários novos aportes do governo federal para manter o controle público 
da empresa. Dentro de alguns anos, ela teria o controle da maior parte do 
sistema elétrico e poderia transformar todo o excesso de custos do modelo 
atual em ganhos para os consumidores, sem a necessidade de reduzir as 
taxas de lucro.

Uma política como essa precisa ser acordada com todas as partes para que 
funcione, pois hoje a regulação não permite. Para isso, é necessário que o 
país decida migrar ao poucos de um sistema de concorrência simulada para 
a regulação por custo. Mas a grande vantagem dessa estratégia é a gradua-
lidade e a não-necessidade de confl ito. Esse processo pode ser empreendi-
do sem a necessidade de nacionalizações impostas. Pode ser encaminhado 
pagando o valor de mercado às empresas. Por si sós, essas são grandes 
vantagens que poderiam viabilizar a decisão. Basta repetirmos com a Ele-
trobrás o processo usual de crescimento por aquisições.

Como a Eletrobrás é, hoje, uma empresa subvalorizada na bolsa, o primei-
ro passo seria elevar seu valor. Esse processo, que descrevemos acima, 
deverá durar mais de um ano. Mas, se o governo tiver pressa, poderá re-
alizá-lo imediatamente. Basta que utilize a Petrobras. Diretamente, com-
prando as empresas, ou, indiretamente, por via de uma joint venture com 
a Eletrobrás.

Enquanto o processo for se desenvolvendo, os custos da energia acabarão 
caindo no país. Em parte, pelo aumento da oferta de energia de fontes mais 
baratas, que poderão ser mais bem planejadas pela Eletrobrás do que são 
hoje por decisão individual dos investidores. Em parte, pelos menores cus-
tos administrativos e pelos ganhos de escala da Eletrobrás. 

Um vez que o ciclo de aquisições for se completando, os custos poderão 
cair com ainda maior intensidade, pois as despesas com regulação cairão 
muito fortemente. Isso não signifi ca que será necessário ou mesmo dese-
jável que se acabe com produtores independentes de energia. Esses serão 
sempre bem-vindos e deverão ser bem remunerados, bastando que acres-
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centem energia a bons preços e respeitem as diretrizes ambientais e estraté-
gicas do planejamento energético. Produção independente e autoprodução 
são soluções muito aceitas nos diversos países que adotam regulação pelo 
custo. Existem várias situações em que se descobrem maneiras de produzir 
energia a custos econômicos ou ambientais menores do que a média do 
sistema. Mas essas soluções são quase sempre complementares ou nichos.

Acreditamos que essa estratégia poderá fazer a tarifa no país cair para 
aproximadamente metade do valor atual, pois é esse o custo das nações 
que possuem sistemas hidrelétricos regulados pelo custo e cargas tributá-
rias semelhantes. Só precisamos olhar para o que é feito no mundo e ter 
coragem para pensar seriamente no que é o melhor para o país.
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VII Encontro Nacional de Estudos 
Estratégicos

Representante do BNDES: Pedro Quaresma de Araújo, economista da 
Área de Planejamento.
Data: 6 a 8 de novembro de 2007.
Local: Brasília (DF).
Promoção: Presidência da República, Gabinete de Segurança Institucional, 
Secretaria de Acompanhamento e Estudos Institucionais (Saei/GSI/PR).

Entre os dias 6 e 8 de novembro, realizou-se, em Brasília, o VII Encontro 
Nacional de Estudos Estratégicos. O evento, dividido em quatro grandes 
áreas (segurança e defesa; relações internacionais; ciência e tecnologia; 
e temas sociais), contou com a participação de especialistas nas mais va-
riadas áreas do conhecimento, de acordo com a perspectiva multidiscipli-
nar que predomina atualmente nos processos de planejamento estratégico. 
Cada área foi dividida em seis mesas temáticas, que, por sua vez, foram 
divididas em três subtemas, cada um abordado por um palestrante.

Na área de “segurança e defesa”, foram realizadas as seguintes mesas 
temáticas: (i) riscos e ameaças; (ii) segurança pública; (iii) avanços em 
planejamento; (iv) segurança: novas dimensões; (v) segurança regional e 
estabilidade; e (vi) perspectivas do pensamento estratégico militar.

A área de “relações internacionais” foi dividida em: (i) o Brasil e o mundo; 
(ii) a América do Sul; (iii) intervenção internacional em situações de con-
fl ito; (iv) alianças estratégicas; (v) fronteiras; e (vi) novas agendas.

Na área de “ciência e tecnologia”, as mesas temáticas foram assim dividi-
das: (i) temas atuais (biossegurança, células-tronco e nanotecnologia); (ii) 
C&T e política industrial; (iii) energia; (iv) mudanças climáticas globais; 
(v) programas nacionais; e (vi) meio ambiente.

Os “temas sociais” abordados foram os seguintes: (i) educação; (ii) saúde; 
(iii) violência; (iv) inclusão e desenvolvimento social; (v) cidades; e (vi) 
direitos e conquistas.

Apresentam-se, a seguir, os principais pontos relativos a algumas das apre-
sentações realizadas no encontro.
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Mesa 2.6: NOVAS AGENDAS – Projeto de 
Brasil – Cláudio Frischtak, Inter.B Consultoria 
Internacional de Negócios 

Nos últimos anos, a economia mundial tem apresentado um comporta-
mento particularmente benigno, impulsionando as economias emergentes 
com base numa combinação de preços elevados de commodities minerais 
e agrícolas e liquidez sem precedentes. 

Dessa maneira, existem fortes indicações de que se inicia um superciclo 
que poderá durar de 15 a 20 anos, com impacto profundo sobre a economia 
mundial e a geografi a de poder. Em grande medida, o choque nos termos 
de troca que vêm redesenhando a geometria de poder e favorecendo não 
apenas as economias emergentes (como a brasileira), mas também a Rússia 
e outros exportadores de energia, foi fruto do crescimento acelerado da 
China e, em segundo plano, da Índia e deve continuar a depender desse 
fator nos próximos anos. 

Uma vez que a China apresenta potencial para crescer a taxas próximas de 
dois dígitos de forma sustentada nas próximas duas décadas, nesse perío-
do, o Brasil terá – efetivamente, pela primeira vez – uma oportunidade de 
dar um salto e se tornar uma economia desenvolvida. 

No entanto, três grandes desafi os devem ser enfrentados: (i) defi ciência na 
educação e conseqüente ameaça aos ganhos na redução da desigualdade; 
(ii) avanço na fronteira científi co-tecnológica e insufi ciência no apoio à 
acumulação de conhecimento e sua aplicação; e (iii) fragilidade do Estado 
para executar suas funções inerentes ao crescimento (infra-estrutura, segu-
rança pública e inclusão cidadã).

Finalmente, cabe ao Brasil assumir a liderança na redução das emissões de 
poluentes, até mesmo com alvos quantitativos, enfrentando o desafi o da 
sustentabilidade. Além disso, o país deveria assumir o papel de “guardião 
da fl oresta”, interrompendo o ciclo de destruição e poluição pela queima 
da biomassa na Amazônia.

Nesse contexto, é imperativo se preparar para a transformação do clima em 
escala global, com um programa de médio e longo prazos de: 
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(i) gestão dos recursos hídricos na Região Norte, para garantir a fronteira 
de hidreletricidade do país, e, no Nordeste, para assegurar as condições de 
vida do sertão e do semi-árido; e 

(ii) proteção do litoral brasileiro, particularmente nas áreas mais densa-
mente povoadas.

Mesa 2.2: A AMÉRICA DO SUL – A Política 
Exterior do Brasil para a América do Sul – 
Albene Menezes, Universidade de Brasília (UnB) 

Em linhas gerais, o que distingue a política externa de um país da América 
do Sul é seu alinhamento ou distanciamento em relação aos Estados Uni-
dos (EUA). 

Em relação à política externa brasileira, uma questão relevante é se o país 
tem um projeto para a região. Os pontos principais do relacionamento com 
os demais países têm sido questões relativas a livre comércio, integração 
física, combate ao crime, matriz energética e gestão de recursos hídricos.

O novo regionalismo na América do Sul, que deu origem, por exemplo, ao 
Mercosul, tinha como base inicial políticas econômicas austeras, de acordo 
com os postulados neoliberais, em contraposição às inspirações cepalinas. 
Nos últimos anos, houve uma guinada à esquerda no continente, espe-
cialmente a partir da ascensão do presidente Hugo Chávez, na Venezuela. 
Dessa maneira, as aspirações do “Novo Mercosul” dizem respeito, basica-
mente, aos desafi os da “globalização excludente”, como a concentração de 
renda e as desigualdades regionais. Assim sendo, a ascensão do discurso 
neopopulista/neonacionalista funciona como contraponto ao multilatera-
lismo sustentado por países como Brasil, Chile e Uruguai.

Mesa 3.3: ENERGIA – Planejamento Energético 
– Marcio Pereira Zimmermann, Ministério de 
Minas e Energia (MME)

O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério 
de Minas e Energia (MME), Marcio Pereira Zimmermann, apresentou o 
planejamento energético desenvolvido pelo governo brasileiro. 
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O modelo adotou como referência que a população brasileira em 2030 seria 
de 238 milhões de habitantes, um aumento de 53 milhões (1,01% ao ano). 
Além disso, o crescimento médio do produto foi estimado em 4,1% ao ano. 
O resultado seria um consumo fi nal de energia de 557 milhões de TEP, com 
crescimento anual de 3,7%. O Gráfi co 1 apresenta uma comparação da ma-
triz energética brasileira atual (2005) e ao fi nal do período (2030).

GRÁFICO 1

Consumo de Energia no Brasil (por Fonte): 2005 x 2030

Fonte: Ministério de Minas e Energia.

No que se refere apenas à eletricidade, no cenário projetado, o consumo 
fi nal cresceria 4,3% ao ano, uma taxa maior do que a do produto, como se 
pode observar no Gráfi co 2. 
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GRÁFICO 2

Consumo de Eletricidade no Brasil (por Fonte): 2005 x 2030

Fonte: Ministério de Minas e Energia.

Mesa 3.4: MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS 
– Mudanças Climáticas – Carlos Nobre, Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

Não é mais possível reverter o processo de aquecimento global. As mudan-
ças climáticas são reais e inequívocas e estão se acelerando. Caso o proble-
ma não seja enfrentado, poderemos assistir no futuro ao colapso da fl oresta 
amazônica (savanização) e ao derretimento das geleiras na Groenlândia, 
com impactos mundiais sobre o nível do mar. Além disso, o aquecimento 
global tem conseqüências diretas sobre a agricultura, pois prejudica diver-
sos cultivos, como o café, a soja e outros grãos. 

Os efeitos das mudanças climáticas são desiguais e injustos, prejudicando, 
sobretudo, aqueles que não contribuíram com as emissões de carbono. As 
regiões mais atingidas são as de clima subtropical e semi-áridas. A conti-
nuidade desse processo pode dar origem aos primeiros refugiados ambien-
tais, especialmente na África e no nordeste brasileiro.
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Nesse sentido, o Brasil precisa atuar em duas frentes: na mitigação das 
emissões de carbono e na adaptação às mudanças climáticas. O modelo de 
desenvolvimento fortemente baseado em recursos naturais pode ser conci-
liado com a sustentabilidade ambiental, de forma que o Brasil se torne uma 
potência ambiental, o primeiro país tropical desenvolvido. Os principais 
desafi os consistem no controle do desmatamento na Amazônia e na orien-
tação do desenvolvimento regional para a harmonia entre a cultura da soja, 
a atividade madeireira, a agropecuária, a conservação dos recursos hídricos 
e da biodiversidade.

Conferência 2 – Uma Visão de Longo Prazo para 
o Brasil – Roberto Mangabeira Unger, ministro 
extraordinário de Assuntos Estratégicos

Para o ministro extraordinário de Assuntos Estratégicos, Roberto Manga-
beira Unger, o país precisa inovar suas instituições econômicas, sociais e 
políticas, de tal forma que, entre outras coisas, não perca espaço de atuação 
e infl uência no cenário mundial, diante do crescimento, de um lado, da 
China e da Índia e, de outro, dos países de produtividade alta. A saída seria 
a valorização do trabalho e o aumento da produtividade, um novo modelo 
de desenvolvimento com criação de oportunidades e participação popular.

O ministro apresentou ainda um projeto de Estado, que contempla basica-
mente três pontos: (i) a defesa do território e o aparelhamento das forças 
armadas; (ii) um projeto para a Amazônia, baseado em um zoneamento 
ecológico econômico, de maneira que a região não se torne “parque vazio 
de atividades econômicas devastado para soja e pastagem”; e (iii) a inclu-
são social, via ampliação de oportunidades econômicas e democratização 
da economia de mercado, objetivos que seriam alcançados por meio do 
crédito subsidiado, da isenção fi scal e da inclusão digital. 

Considerações Finais

A participação no VII Encontro Nacional de Estudos Estratégicos foi de 
fundamental importância para colher subsídios, orientar as discussões e 
confi rmar as análises traçadas na construção dos cenários pela equipe da 
AP/DEEST para o processo de Planejamento Corporativo 2009–2014, em 
andamento, no BNDES.
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O conjunto das apresentações realizadas no VII Encontro Nacional de Es-
tudos Estratégicos pode ser encontrado no seguinte endereço eletrônico: 
<https://sistema.planalto.gov.br/siseventos/index.html>.
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Seminário Brasil 2020

Representante do BNDES: Pedro Quaresma de Araújo, economista da 
Área de Planejamento.
Data: 3 de março de 2008.
Local: São Paulo.
Promoção: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo 
(IEA/USP).

Em 3 de março de 2008, realizou-se em São Paulo o Seminário Brasil 
2020, uma iniciativa do Instituto de Estudos Avançados da Universidade 
de São Paulo (IEA/USP). O seminário serviu de preparação para o “Co-
lóquio 2010–2020: Uma Década Promissora para o Brasil?”, programado 
para junho de 2008 na USP, com o objetivo de estabelecer prioridades de 
ação para as políticas públicas relativas ao desenvolvimento brasileiro.

O objetivo do evento foi apresentar uma análise prospectiva e multidisci-
plinar da próxima década, abordando as principais mudanças estruturais no 
horizonte 2020 (estrutura demográfi ca, localização geográfi ca, distribuição 
de renda e gargalos), de modo a estruturar os seguintes módulos do coló-
quio: Ciência, Tecnologia, Universidade, Energia e Meio Ambiente.

O seminário contou com as exposições de Otaviano Canuto dos San-
tos Filho, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Carlos 
Roberto Azzoni, James T. Wright, ambos da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da USP (FEA/USP), e José Goldemberg, 
do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, cujos pontos principais 
são descritos a seguir.

1) Tendências Mundiais e Regionais: Horizonte 
2020 – Otaviano Canuto, BID

A apresentação do professor Otaviano Canuto esteve centrada na delimita-
ção das principais tendências mundiais e regionais para o horizonte 2020. 
Em linhas gerais, os cenários traçados evidenciam o confronto entre duas 
forças de mudança: a nova confi guração da economia mundial e a transição 
demográfi ca, eventos dotados de alto grau de ineditismo.
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Em primeiro lugar, observa-se a emergência de novos espaços econômicos 
de sucesso nas regiões mais atrasadas. Tais regiões não apenas vêm re-
produzindo os avanços alcançados pelos países desenvolvidos, como, em 
breve, devem representar expressiva participação relativa no PIB global,1 o 
que, de certa forma, é evidenciado pelo “descolamento” dessas economias 
da crise vivida nos Estados Unidos (EUA), que observamos atualmente. 
Fatores como o maior acesso a novas tecnologias, graças à redução dos 
custos de capital, comunicação e transportes, além dos processos de adap-
tação institucional, contribuem para explicar tal trajetória.

Por outro lado, a evolução da transição demográfi ca lança importantes de-
safi os, sobretudo no que diz respeito ao mercado de trabalho e às pressões 
ambientais. Entre 2001 e 2030, 97% do crescimento populacional mundial 
ocorrerá nos países em desenvolvimento, principalmente em suas áreas 
urbanas. Além disso, analisando a pirâmide etária dos países em desenvol-
vimento, percebe-se uma expressiva redução da parcela da população com 
menos de 15 anos, resultando em um aumento anual médio da força de 
trabalho entre 35 e 40 milhões de habitantes até 2020.2

O deslocamento do crescimento econômico e populacional para essas no-
vas regiões acelera signifi cativamente a demanda mundial de energia e de 
recursos naturais, o que explica a alta recente dos preços das commodities, 
inclusive agrícolas. Isso é explicado não apenas pelo estágio de desen-
volvimento (intensivo em recursos naturais), como também pela mudança 
dos padrões alimentares para uma dieta mais rica em proteínas, tendo em 
vista os avanços socioeconômicos experimentados na região. A depender 
dos cenários estimados, os preços do petróleo, dos metais e dos alimentos 
devem permanecer elevados no horizonte de projeção. Por motivos seme-
lhantes, surge uma tendência de agravamento das pressões ambientais, 
com especial destaque para o aquecimento global, por causa do crescimen-
to chinês.

Em relação à América Latina, o crescimento econômico atual explica-se 
basicamente pela elevação do preço das commodities e pelos programas de 
transferência de renda, que têm incorporado ao mercado de consumo a base 
da pirâmide social. No entanto, resultados mais expressivos poderiam ser 

1 Segundo estimativa do Banco Mundial, em 2030, a participação dos países emergentes no PIB 
global será de 65% (Global economic prospects – Managing the next wave of globalization, World 
Bank, 2007).

2 Nos países desenvolvidos, o envelhecimento da população implica uma redução da força de traba-
lho nos próximos anos.
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obtidos com a eliminação dos obstáculos institucionais que não permitem 
o avanço do processo de integração física da infra-estrutura na região.

2) Evolução do Brasil: Horizonte 2020 – Carlos 
Roberto Azzoni, FEA/USP

O professor Carlos Roberto Azzoni apresentou cenários que contempla-
vam, além de projeções sobre o crescimento, considerações sobre o caráter 
regional do desenvolvimento brasileiro ao longo do tempo. Além disso, 
segundo Azzoni, alguns entraves deveriam ser eliminados para permitir o 
crescimento no horizonte 2020.

A geração dos cenários resulta de um modelo de consistência em bases 
macroeconômicas, setoriais e regionais, possibilitando a projeção do nível 
de oferta e demanda para 80 produtos, 42 setores, 558 microrregiões nos 
horizontes de término dos Planos Plurianuais (PPA) do governo federal 
(2007, 2011, 2015, 2019 e 2023). Tal exercício resulta de um conjunto de 
hipóteses: (i) macroeconômicas (comércio mundial; crescimento, infl ação 
e taxa de juros nos EUA; infl ação e juros no Brasil); (ii) setoriais (tecno-
logia e preferências dos consumidores; exportações; investimentos; e de-
mografi a); e (iii) regionais (consumo das famílias; investimentos; governo; 
exportações; e demografi a).

Entre os principais resultados do modelo para 2023, destacam-se: (i) o cres-
cimento econômico médio de 3,7% a.a.; (ii) o saldo da balança comercial 
e das transações correntes, que decrescem sem causar problemas de vul-
nerabilidade externa; e (iii) a taxa de investimento, que oscila em torno de 
20,2% do PIB. Ainda segundo o estudo, a elevada carga tributária, o baixo 
investimento público e o baixo capital humano são os principais fatores 
que impedem um crescimento mais intenso da renda per capita no país.

Em relação ao desenvolvimento regional, o modelo traça uma evolução 
temporal do “centro de gravidade” da economia brasileira. Entre 1939 e 
2002, poucos avanços foram obtidos em direção à resolução das disparida-
des regionais, uma vez que a Região Sudeste (especialmente São Paulo) li-
derou o crescimento nas fases de boom econômico registradas no período. 
Fazendo uma simulação com um portfólio de projetos estruturantes (Pro-
grama Brasil em Ação, do governo Fernando Henrique Cardoso), obser-
va-se que, apesar de o “centro de gravidade” deslocar-se suavemente para 
as regiões mais atrasadas do Brasil, acaba por ocorrer, por meio indireto, 
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um expressivo vazamento do crescimento para a Região Sudeste, onde se 
encontra a maior parte do parque industrial brasileiro.

3) Inação ou Respostas Possíveis: Horizonte 
2020 – James Wright, FEA/USP

O professor James Wright fez uma apresentação sobre o horizonte 2020, 
tendo como referencial a construção do futuro sob a ótica de empresas pro-
ativas e organizações humanas dinâmicas (públicas e/ou privadas).

Segundo Wright, a adoção de uma visão global constitui um grande desafi o 
para as empresas brasileiras em processo de internacionalização, que se 
deparam com a necessidade de se planejar para horizontes cada vez mais 
longos (10, 15 anos). Essa visão global caracteriza-se, basicamente, pelos 
seguintes pontos: (i) fazer negócios em todo o mundo, independentemente 
da localização, produção e mercados; (ii) reconhecer as potencialidades 
das diferentes culturas na contratação de colaboradores/fornecedores; (iii) 
conhecer os “consumidores globais”, atendendo às suas necessidades, in-
dependentemente da localização; (iv) enfrentar a concorrência em todo o 
mundo; (v) aproveitar globalmente as oportunidades e negócios; e (vi) es-
tar permanentemente atualizado em relação à tecnologia.

Em seguida, Wright apresentou quatro cenários para o Brasil em 2020, 
tendo como “forças motrizes” o grau de internacionalização e a integração 
social, resultando nas seguintes combinações:

1. Continuidade (modernização com exclusão social): projeto político 
liberal e de Estado mínimo com desenvolvimento econômico com integra-
ção externa.

2. Consenso 2020 (desenvolvimento integrado): projeto político social-
democrata, com forte melhoria do índice de desenvolvimento humano 
(IDH), integração internacional produtiva e crescimento de renda e mer-
cado interno.

3. Resistência organizada (crescimento endógeno): projeto político re-
formista que promove a inclusão social e forte distribuição de renda; a 
economia volta-se para o mercado interno, com exportação apenas de ex-
cedentes; autonomia política, tecnológica e econômica valorizada.
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4. Crise (estagnação e pobreza): falta projeto político dominante; Estado 
assistencialista e clientelista; crises econômicas e de governabilidade; inte-
gração externa parcial e isolada.

Segundo a metodologia adotada, esses cenários são confrontados com 
cenários normativos (“desejado inviável”, “desejado viável” e “não de-
sejado”). Um processo de planejamento, com a formulação de um plano 
de ação, possibilita que as organizações respondam satisfatoriamente aos 
desafi os traçados, alcançando melhor resultado no futuro. Essa trajetória 
pode ser monitorada por meio de um mapa estratégico, construído com 
base em indicadores capazes de avaliar a consecução das metas e objetivos 
previstos no plano de ação. 

No caso brasileiro, o principal objetivo no cenário desejado seria a melho-
ria da qualidade de vida da população, expressa pelo maior crescimento 
econômico, a melhor distribuição de renda e a redução das desigualdades 
regionais. Nesse sentido, atenção especial deveria ser dada ao mercado de 
massa, à ampliação do emprego, ao comércio internacional e à dinamiza-
ção das pequenas e médias cidades. 

Dessa maneira, no menor nível de agregação, os principais temas a serem 
monitorados no mapa estratégico brasileiro, segundo o estudo, seriam: a 
educação de qualidade, o acesso aos serviços de saúde e ao saneamento 
básico, a melhoria na qualifi cação da mão-de-obra, o fortalecimento das 
instituições públicas e privadas, os investimentos em ciência e tecnologia, 
a inclusão digital da população, a universalização dos serviços públicos de 
telecomunicações, a implantação dos sistemas intermodais de transporte, 
a ampliação da matriz energética renovável, a implantação de padrões de 
desenvolvimento ambientalmente sustentáveis e o aproveitamento do po-
tencial das fl orestas.

4) José Goldemberg, Instituto de Eletrotécnica e 
Energia da USP 

O professor José Goldemberg apresentou um quadro comparativo de ca-
pacidade de adaptação de tecnologias nas diversas regiões do planeta no 
horizonte 2020. De um total de 16 modalidades assimiladas pelos países 
desenvolvidos, os países da América Latina terão incorporado nove no pe-
ríodo. Segundo o professor, os principais obstáculos ao progresso técnico 
na região são: a herança tecnológica, aliada a uma infra-estrutura defi ciente 
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de C&T, os baixos investimentos em educação e P&D, além da baixa pro-
pensão a utilizar a tecnologia nos processos produtivos.

5) Considerações Finais

A participação no Seminário Brasil 2020 foi de fundamental importância 
para colher subsídios, orientar as discussões e confi rmar as análises traça-
das na construção dos cenários pela equipe da AP/DEEST para o processo 
de Planejamento Corporativo 2009–2014, em andamento no BNDES.

O conjunto das apresentações realizadas no Seminário Brasil 2020 pode 
ser encontrado no seguinte endereço eletrônico: <http://www.iea.usp.br/
iea/online/midiateca/futuro/index.html>.
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