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Head/tail breaks: uma proposta 
metodológica para a classificação de 
dados regionalizados dos fluxos do 
Cartão BNDES
Ricardo Agostini Martini 
Lucas Azeredo da Silva Teixeira*

Resumo

O presente artigo objetiva colaborar para a melhor compreensão 
quanto à regionalidade da atuação do BNDES. Mais especificamen-
te, a contribuição do presente trabalho é o desenho de uma meto-
dologia que cumpra dois objetivos. Em primeiro lugar, dentro do 
universo de informações do Cartão BNDES, segregar um subgrupo 
de informações relevantes. Em segundo lugar, revelar a hierarquia 
presente nos dados. Para isso, foi aplicada a metodologia head/tail 
breaks, desenvolvida por Jiang (2013), capaz de classificar dados 
para georreferenciamento levando em consideração sua assimetria.

Palavras-chave

Geoprocessamento. Cartão BNDES. Desenvolvimento regional. 
Head/tail breaks.

* Economistas do BNDES. Este artigo foi elaborado dentro do projeto corporativo 
Desenvolvimento Regional e Territorial. Os autores agradecem aos participan-
tes do projeto as discussões e sugestões. Em especial, à equipe do GeoBNDES, 
Gumersindo Lopez e Penélope Dantas, e a Luiz Felipe Cabral Caldas, Marcelo 
Machado da Silva, Marcio José de Oliveira, Raffael Cardoso Maciel Attilio e 
Rodrigo Ferreira Madeira. Agradecem também as críticas e contribuições ao 
trabalho aos pareceristas anônimos. Este artigo é de exclusiva responsabilidade 
dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.
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Abstract

This article was prepared in order to be a step toward a better 
understanding of the regionality of BNDES operations. More 
specifically, the contribution of this work is the design of a 
methodology that fulfills two objectives. First, within the universe 
of BNDES Card information, segregate a subset of relevant 
information. Second, reveal the hierarchy present in the data. For 
this, it applied the head/tail breaks methodology developed by 
Jiang (2013), able to sort data for georeferencing considering its 
asymmetry.

Keywords

Geoprocessing. BNDES Card. Regional development. Head/tail 
breaks.



7Head/tail breaks: uma proposta metodológica para a classificação de 
dados regionalizados dos fluxos do Cartão BNDES

Introdução

O presente artigo foi elaborado com o intuito de ser um passo na 
direção de melhor compreensão da atuação regional do BNDES. 
Para isso, o Cartão BNDES mostra-se apropriado para um piloto, 
pois conta com uma base de dados bastante completa, com infor-
mações dos usuários do cartão, isto é, as micro, pequenas e médias 
empresas que o usam como compradoras ou o aceitam como forma 
de pagamento para suas vendas.

Com as metodologias tradicionais disponíveis nos pacotes esta-
tísticos, já era possível fazer o geoprocessamento dessas informa-
ções. Contudo, dada a extensão do banco de dados, muitas vezes os 
mapas gerados não permitiam distinguir os fluxos por sua impor-
tância. Portanto, a contribuição do presente trabalho é o desenho de 
uma metodologia de classificação de dados que cumpra dois objeti-
vos. Em primeiro lugar, dentro do universo de informações do Car-
tão BNDES, segregar um subgrupo de informações relevantes para 
fins de geoprocessamento. Em segundo lugar, revelar a hierarquia 
presente nos dados.

A classificação de dados pode ser compreendida como um pro-
cesso de generalização pela diferenciação de informações consi-
deradas vitais daquelas informações consideradas triviais, de ma-
neira a permitir que as primeiras se destaquem (JIANG, 2013). 
Nesse processo, existem dois parâmetros de interesse: o número de 
classes em que os dados serão classificados e o intervalo de dados 
contido em cada classe.

Para trabalhos que envolvem mapeamento estatístico, muitos 
métodos de classificação de dados podem ser utilizados. Entre es-
ses métodos, os mais simples buscam a construção de classes via 
intervalos igualitários (equal steps), quantis, progressões geométri-
cas e desvios-padrão, por exemplo. Outro método, mais sofisticado, 
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porém bastante comum, é o de quebras naturais. Esse método clas-
sifica os dados em diferentes classes de acordo com as quebras ou 
lacunas que existem naturalmente nos dados. Para isso, é realizada 
uma plotagem da frequência dos dados, de modo a permitir a iden-
tificação de quebras em seu conjunto.

Com base na noção de quebras naturais, foi desenvolvido o mé-
todo de otimização de Jenks.1 Essa metodologia busca computar, 
para certo número de classes subjetivamente escolhido, intervalos 
de dados para cada classe que ao mesmo tempo minimize a variân-
cia intraclasse e maximize a variância entre as classes. O método de 
Jenks está bastante difundido na bibliografia de estudos que fazem 
classificação de dados estatísticos para o mapeamento. Isso inclui 
trabalhos publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), como o registro de Regiões de Influência das Ci-
dades (Regic) e o documento Gestão do Território.2 Também está 
presente em muitos pacotes estatísticos e de geração de mapas, in-
clusive na forma de comandos automáticos.

Todavia, esses métodos partem do pressuposto de que os dados 
que serão classificados têm uma distribuição normal. Isto é, a ên-
fase desses métodos é destacar como informações vitais os eventos 
frequentes, de intensidade próxima à média e de variância limitada. 
Contudo, em fenômenos geográficos e econômicos, muitas vezes 
são os eventos menos frequentes que têm os maiores impactos e que 
merecem ser destacados como informações vitais e não triviais.

Por isso, a metodologia aplicada no presente trabalho é o head/
tail breaks, desenvolvida por Jiang (2013), a qual é capaz de classi-
ficar dados para georreferenciamento levando em consideração sua 

1 Ver Jenks (1967).
2 Para detalhes sobre esses estudos, ver, respectivamente, IBGE (2007) e IBGE 

(2014).
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assimetria. Essa metodologia já foi aplicada para o mapeamento de 
diversos tipos de dados, mas nunca havia sido aplicada para dados 
econômicos, o que é uma contribuição original deste trabalho.

O presente artigo aplica a metodologia para classificar os dados 
e mapear os fluxos monetários do Cartão BNDES para transações 
inter e intraestaduais no Brasil em 2014. Os mapas gerados por meio 
desse estudo de caso revelaram três aspectos principais sobre o uso 
do cartão no país. Primeiro, São Paulo destaca-se como o estado 
mais importante na qualidade de usuário do Cartão BNDES. Segun-
do, as transações mais importantes ocorrem entre compradores e 
fornecedores localizados no mesmo estado, principalmente em São 
Paulo, Bahia, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Terceiro, 
as principais transações interestaduais envolvem os estados das re-
giões Sudeste e Sul na posição de fornecedores. Essas característi-
cas estão de acordo com estudos anteriores de georreferenciamento 
de atividades econômicas no Brasil.

O artigo seguirá a seguinte estrutura: iniciará com uma revisão 
bibliográfica sobre as metodologias para a classificação de dados, 
assim como suas aplicações para o Brasil em estudos anteriores. 
Depois disso, haverá: uma descrição geral das informações con-
tidas na base de dados do Cartão BNDES; um comentário sobre 
outras metodologias e a característica dos dados utilizados; apre-
sentação da metodologia; e uma aplicação para os fluxos entre os 
estados brasileiros.

Geoprocessamento de dados econômicos no Brasil: 
estudos anteriores

Os estudos voltados para o geoprocessamento de dados econômi-
cos no Brasil costumam focar a identificação de cidades que fun-
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cionam como centros de gestão do território e têm se tornado cada 
vez mais comuns desde a década de 1960 (CORREA, 1989b). Os 
estudos que focalizam esse tema percorrem duas vias principais. 
Em primeiro lugar, destacam-se os trabalhos que definem os cen-
tros de gestão do território em relação a decisão e controle. Nes-
se caso, a centralidade urbana é mensurada pelo número de sedes 
sociais que cada centro concentra e pelo montante de capital fixo 
que controlam. Em segundo lugar, existem os estudos que definem 
os centros de gestão em relação a atuação espacial. Nesse caso, a 
centralidade urbana é calculada de acordo com a localização das 
filiais das firmas cujas sedes localizam-se em cada centro. Outro 
indicador de mensuração comum a esses trabalhos é o número de 
empregados localizados no espaço de ação das sedes sociais das 
empresas e delas dependentes. Nesse caso, é muito importante o 
conceito de assalariados externos ao centro urbano, que consiste 
no conjunto de empregados que trabalham em estabelecimentos 
pertencentes a uma empresa cuja sede social não está localizada no 
mesmo lugar que o estabelecimento.

Em relação aos estudos sobre o Brasil, identificam-se quatro tra-
balhos principais sobre a função da gestão das atividades econômi-
cas pelos centros urbanos. Primeiro, o estudo de Correa (1968), sobre 
os assalariados externos industriais das metrópoles brasileiras. Esse 
trabalho utilizou dados do Registro Industrial do IBGE de 1962. Se-
gundo, o estudo de Magnanini e Lima (1971), sobre os centros de 
gestão segundo a intensidade e a especialização da função de direção 
e controle com base no número de sedes sociais ali existentes. Para 
isso, foram abordados dados da revista Visão de setembro de 1967. 
Terceiro, o trabalho de Cordeiro (1987), que definiu os centros de 
gestão das atividades econômicas como pontos de controle da econo-
mia transnacional, discriminando empresas financeiras e não finan-
ceiras. Esse trabalho observou dados da revista Visão, do Guia do 
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Banco do Brasil e da Revista Bancária Brasileira em dois pontos no 
tempo (1968 e 1984). Quarto, a abordagem de Correa (1989a) acerca 
dos efeitos da concentração dos bancos comerciais sobre o número 
de centros de gestão da atividade bancária, isto é, das cidades onde 
estão as sedes sociais dos bancos, no período de 1961 a 1985.

Mais recentemente, o documento Regic (IBGE, 2007) foi ela-
borado com o objetivo de investigar a rede urbana brasileira, que 
foi estabelecida segundo a definição da hierarquia entre os centros 
urbanos do país. Essa hierarquia, por sua vez, é baseada na classi-
ficação dos centros de gestão do território, na intensidade de re-
lacionamentos e na dimensão de influência de cada centro. Nessa 
hierarquia, foram definidos três níveis de metrópoles, três níveis de 
capital regional, dois níveis de centro sub-regional, dois níveis 
de centro de zona e um nível de centro local (incluindo todas as 
cidades não classificadas anteriormente).

O documento construiu mapas para um total de 43 redes urba-
nas pertencentes aos centros de mais alto nível, incluindo as metró-
poles e os dois primeiros níveis de capitais regionais. A região de 
influên cia de cada centro foi definida pelo conjunto de conexões 
entre as cidades, tanto para o centro principal como para os centros 
secundários de cada rede urbana. As conexões refletem ligações, 
isto é, a busca por bens ou serviços, sendo ranqueadas de acordo 
com sua intensidade.

A metodologia para a construção das redes urbanas brasileiras 
consistiu em três passos. Em primeiro lugar, procurou-se identificar 
a centralidade dos centros. A principal noção de centralidade urba-
na adotada é a gestão do território, isto é, a presença de órgãos do 
Estado e de sedes de empresas que tomam decisões capazes de afe-
tar outras cidades. Para qualificar melhor a centralidade dos núcleos 
identificados, assim como para incluir outros núcleos não identifica-
dos pelo critério anterior, foi considerado o acesso a equipamentos e 
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serviços por parte do município. Isso inclui atividades de comércio 
e serviços, atividade financeira, ensino superior, serviços de saúde, 
acesso à internet, redes de TV aberta e transporte aéreo.

Em segundo lugar, buscou-se investigar as ligações entre as ci-
dades, de modo a delinear as áreas de influência dos centros e escla-
recer a articulação das redes no território. Observa-se que, no caso 
dos centros urbanos menores, esse ponto foi investigado por meio 
de uma pesquisa direta via questionários. A definição das regiões de 
influência dos centros urbanos foi feita pela combinação das redes 
de ligação dos centros de gestão e dos centros menores, nesse caso 
segundo as informações respondidas nos questionários.

Terceiro, buscou-se hierarquizar os centros urbanos. A hierar-
quização foi feita pela classificação dos centros de gestão, a inten-
sidade dos relacionamentos e a dimensão da região de influência de 
cada centro.

O documento Divisão Urbano Regional (IBGE, 2013) teve o ob-
jetivo de contribuir à análise da dinâmica territorial brasileira. Para 
isso, o trabalho buscou delimitar regiões, com base nas informa-
ções contidas na publicação Regic, de 2007, de modo a obter mapas 
de agregados coesos de municípios, resolvendo possíveis múltiplas 
vinculações. Foram construídos mapas em três escalas regionais: as 
regiões imediatas, intermediárias e ampliadas de articulação urba-
na. Tais mapas permitiram análises estatísticas regionais nas quais 
cada município pertencia somente a uma região, de modo a oferecer 
uma visão regional do Brasil com base nos fluxos articulados por 
sua rede urbana.

O documento Gestão do Território (IBGE, 2014) teve o objetivo 
de abordar o tema das redes e fluxos do território. Mais especifi-
camente, o estudo focou na dimensão dos fluxos de gestão entre 
os núcleos urbanos, isto é, o conjunto de fluxos de ordens, hierar-
quias, informações, poder e dinheiro entre os agentes que se organi-
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zam de forma multilocalizada no território. Com isso, pretendeu-se 
compreender como as diferentes regiões e cidades conectam-se por 
meio da gestão do território e quais são os centros que concentram 
a capacidade de comando e de controle no país.

A análise da gestão territorial incluiu a observação de instituições 
públicas e privadas. Em relação às instituições públicas, o estudo 
considerou as relações entre as agências, as unidades de atendimen-
to, as gerências regionais, as superintendências e as sedes do Institu-
to Nacional de Seguridade Social (INSS), do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), da Secretaria da Receita Federal (SRF), da Jus-
tiça Federal, dos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE), dos Tribu-
nais Regionais do Trabalho (TRT) e do próprio IBGE. Em relação 
às instituições privadas, foi pesquisada a gestão empresarial, carac-
terizada principalmente pelas relações entre as sedes e as filiais das 
empresas quando localizadas em municípios diferentes. Para isso, 
são observados dados do Cadastro Central de Empresas (Cempre) do 
IBGE, levantados em 2011. Para os órgãos públicos federais, foram 
levantadas informações sobre sua estrutura organizacional interna 
referente a 2013.

Entre os resultados principais obtidos pela análise, ficou consta-
tado que os centros de gestão pública são aquelas cidades que detêm 
entidades das instituições públicas, com poder de comando sobre 
o conjunto de suas redes. Geograficamente, os centros seguem a 
distribuição demográfica e econômica do país, mas nota-se que sua 
estrutura tem um caráter político, isto é, busca a cobertura territo-
rial da atuação dos organismos.

As conexões entre as cidades são, majoritariamente, de curta dis-
tância. Há uma relativa concentração no Centro-Sul do país, mas 
também estão presentes nas demais regiões como consequência do 
caráter político dessas ligações, representando uma vontade política 
da presença do Estado em todas as regiões. As redes institucionais 
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são hierárquicas, sem a presença de relações entre centros de mes-
mo nível.

Em relação aos centros de gestão empresarial, a rede urbana, en-
tendida como o espaço de diálogo entre as sedes e suas filiais, tam-
bém tem forma hierárquica. Além disso, novamente se verifica uma 
concentração no Centro-Sul do país, com destaque para as regiões 
metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O grande 
destaque das ligações entre os centros é a conexão Rio-São Paulo. A 
análise dos assalariados externos revelou uma grande dependência 
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste em relação ao Sudeste 
do Brasil. Por fim, a oferta de serviços avançados de apoio às em-
presas reforça o padrão de concentração espacial no país.

O documento Arranjos Populacionais e Concentrações Urba-
nas do Brasil (IBGE, 2015) teve o objetivo de buscar a identifi-
cação dos arranjos populacionais empregando duas noções: a de 
integração, mensurada pelos fluxos de movimentos pendulares 
populacionais para trabalho e estudo, e a de contiguidade urba-
na. Em relação aos resultados encontrados, a pesquisa verificou 
uma série de aspectos dos arranjos populacionais e concentrações 
urbanas do Brasil. Foram identificados no país 294 arranjos popu-
lacionais, formados por 938 municípios. Em 2010, eles totalizavam 
106.782.428 habitantes, ou 55,9% da população residente no Brasil 
naquele ano. De forma geral, os arranjos populacionais seguem o 
padrão da urbanização brasileira, ou seja, acompanham as metró-
poles e capitais regionais de acordo com os critérios estabelecidos 
pelo Regic de 2007.

Ressalta-se, no entanto, que todos os trabalhos relatados classi-
ficaram os dados levantados para o georreferenciamento seguindo 
metodologias que partiram do pressuposto de normalidade de sua 
distribuição. Em muitos casos, os estudos optaram por não utilizar 
indicadores monetários para esse fim, em que a não normalidade 
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da distribuição é mais evidente. Ou seja, a não normalidade da dis-
tribuição dos dados econômicos, em especial aqueles mensurados 
monetariamente, é um tema que não foi apropriadamente tratado 
na literatura relatada sobre georreferenciamento, apesar de estar 
diretamente relacionada com um importante aspecto da economia 
regional do país, que é a desigualdade. Por isso, o presente trabalho 
busca contribuir com o debate ao propor uma metodologia voltada 
para essa característica dos dados.

Metodologia empírica3

Os métodos mais comuns de classificação de dados, como os que 
buscam a construção de classes via intervalos igualitários, quantis, 
progressões geométricas, desvios-padrão e quebras naturais, par-
tem do pressuposto de que os dados que serão classificados têm 
uma distribuição normal. Isto é, a ênfase desses métodos é destacar 
os eventos frequentes, de intensidade próxima à média e de variân-
cia limitada. Contudo, em fenômenos geográficos e econômicos, 
muitas vezes são os eventos menos frequentes que têm os maiores 
efeitos, e que merecem ser destacados como informações vitais, e 
não triviais. Ou seja, os dados revelam a existência de desigualdade 
nos eventos. Por exemplo, na geografia, é comum que a população 
se distribua desigualmente no território, o que caracteriza o fenô-
meno da concentração populacional; na economia, a renda se dis-
tribui de maneira desigual entre os indivíduos de uma determinada 
população, caracterizando a concentração de renda.

Nesses casos, a distribuição de dados apresenta um pico (head) 
e uma cauda (tail), separados pela média aritmética dos valores dos 

3 Toda a presente seção foi baseada no trabalho de Jiang (2013).
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dados. Mais especificamente, a série apresenta uma longa cauda 
à direita, ao passo que, na proximidade do eixo vertical, há uma 
concentração de valores de baixa intensidade e elevada frequên-
cia. Estatisticamente, assim se comporta uma distribuição de cauda 
pesada,4 que se caracteriza por ser assimétrica e leptocúrtica (ou de 
pico acentuado). Tecnicamente, uma distribuição de cauda pesada 
pode ser definida como:

given a variable X, if its values x follow a heavy tailed 
distribution, then the mean (m) of the values can divide all 
the values into two parts: a high percentage in the tail, and a 
low percentage in the head. For the sake of convenience, we 
call this regularity the head/tail division rule (JIANG; LIU, 
2012, p. 4).

O exemplo matemático mais típico de uma distribuição de cauda 
pesada é a lei de potência, um padrão característico de sistemas 
complexos que contêm relações não lineares entre variáveis, de 
modo que pequenas causas podem acarretar grandes consequências 
de maneira desproporcional.5 Seja x uma variável de interesse e y a 
probabilidade de ocorrência de cada valor de x, isto é, p(x), a lei de 
potência é definida pela seguinte equação:

y = cx–m (1)
Nessa equação, m é o exponencial da lei de potência e c é a cons-

tante de proporcionalidade.6 A equação pode ser linearizada quanto 
a logaritmos, obtendo-se:

lny = lnc – mlnx (2)

4 Em inglês, heavy tailed distribution.
5 Outros exemplos de distribuições de cauda pesada são a distribuição log- 

-normal e a distribuição exponencial.
6 Mais detalhes sobre a distribuição de lei de potência podem ser encontrados em 

Guerriero (2012) e Jiang (2015).
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Segundo Jiang (2013), as distribuições de dados do tipo cauda 
pesada são mais comuns em sistemas geográficos longos em relação 
a espaço e tempo.

O método head/tail breaks é uma proposta metodológica para a 
classificação de dados que se distribuem com cauda pesada, isto é, 
que refletem o comportamento de eventos que apresentam assime-
tria. Basicamente, essa metodologia foca a identificação de eventos 
de baixa frequência, mas com maior intensidade, o que os faz serem 
considerados mais importantes que os eventos de elevada frequên-
cia. Dessa maneira, os eventos de elevada frequência e baixa inten-
sidade constituem o background por meio do qual se distinguem 
os eventos de baixa frequência e elevada intensidade. Em muitos 
casos, essa assimetria também ocorre entre os próprios eventos con-
siderados primeiramente de baixa frequência e elevada intensidade: 
é verificada uma nova minoria de eventos de frequência muito bai-
xa e intensidade muito elevada. Assim esses eventos também po-
dem ser divididos ao redor de sua média aritmética entre muitos 
pequenos valores e poucos grandes valores. Em outras palavras, os 
valores dos eventos têm uma estrutura hierárquica inerente ao con-
junto de dados que constitui a fundação do método de classificação 
desenvolvido neste artigo. Operacionalmente, o método pode ser 
explicado em quatro passos:

1. Calcular a média aritmética da variável de interesse.
2. Agrupar os valores dos dados em duas partes acerca da média 

aritmética. Denominam-se head (pico) os valores acima da 
média, e tail (cauda) os valores abaixo da média.

3. Verificar se há desigualdade na proporção de observações 
agrupadas como head e como tail, segundo critério escolhi-
do pelo pesquisador e de acordo com as características dos 
dados classificados. Por exemplo, uma proporção acima de 
40%/60%.
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4. Verificada a desigualdade, continuar o processo de particio-
namento para valores acima da média (head). O processo se-
gue iterativamente até que os valores do pico não estejam mais 
distribuídos de maneira desigual em relação à cauda, ou até 
que o último head calculado contenha uma única observação.

Assim, a primeira classe construída vai se estender desde o valor 
mínimo verificado para a variável até a primeira média, e constitui-
rá o background para a próxima classe. A segunda classe vai se es-
tender da primeira até a segunda média, e constituirá o  background 
para a terceira classe. Esse processo segue iterativamente até uma 
classe final que vai se estender desde a última média calculada até o 
valor máximo verificado para a variável, o que constitui o primeiro 
plano da distribuição. Dessa maneira, todas as classes calculadas no 
processo seguirão o mesmo padrão de desigualdade verificado nos 
dados originais, contando com um pequeno primeiro plano (head) e 
um extenso background (tail).

Outra preocupação de suma importância em relação ao geopro-
cessamento de dados distribuídos com cauda pesada refere-se ao 
cálculo do número de classes que, partindo da menor para a maior, 
formam uma estrutura hierárquica. Para isso, o número de classes 
determinado pelo método head/tail breaks é definido como  Índice ht 
(JIANG; YIN, 2014). Conceitualmente, os autores definem esse ín-
dice como um mais o número de vezes em que há mais unidades 
pequenas do que grandes dentro do universo de dados analisados. 
Mais especificamente, um sistema geográfico tem um Índice ht 
igual a h se o padrão de haver mais unidades pequenas do que gran-
des se repete h-1 vezes nesse sistema em diferentes escalas. Segundo 
os autores, quanto maior o Índice ht, mais complexo, heterogêneo, 
maduro e diverso é o sistema geográfico em que os dados classi-
ficados estão inseridos, servindo, portanto, como uma importante 
medida de heterogeneidade espacial.
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Esse método apresenta três vantagens principais em relação aos 
métodos citados para a classificação de dados, sobretudo em relação 
ao método de Jenks:

1. O método head/tail breaks revela o padrão hierárquico verifi-
cado na distribuição dos dados. Esse é um aspecto fundamen-
tal para dados sobre eventos desiguais, e deve estar refletido 
na geração de mapas.

2. Tanto o número de classes como os intervalos contidos em 
cada classe são naturalmente determinados pelos dados nesse 
processo. O método head/tail breaks reduz a subjetividade 
presente em métodos baseados em quebras naturais.

3. O número de classes construídas segundo o processo rara-
mente é elevado. Mesmo nesses casos, as classes mais ele-
vadas, com poucas observações contidas nelas, podem ser 
incorporadas umas nas outras sem que o conjunto perca sua 
identidade hierárquica.

As aplicações do método head/tail breaks para a classificação 
de dados vêm se destacando em estudos recentes, que abordam ba-
ses de dados extensas. A metodologia já foi adotada para classificar 
dados do tamanho das quadras das cidades da França, Alemanha 
e do Reino Unido (JIANG; LIU, 2012), do trânsito nas estradas da 
 Suécia (JIANG, 2013), da iluminação noturna no mapa dos Estados 
 Unidos (JIANG; YIN, 2014), da distribuição espacial dos usuários 
da rede social Brightkite nos Estados Unidos (JIANG; MIAO, 2014) 
e para a análise dos dados da plataforma aberta OpenStreetMap em 
relação a usuários, elementos geográficos e contribuições (MA; 
 SANDBERG; JIANG, 2015). Destaca-se que o método ainda não 
foi utilizado em estudos econômicos, ou mesmo para a classifica-
ção de dados monetários, sendo esta uma contribuição original do 
presente trabalho.



20 Revista do BNDES 45, junho 2016

Base de dados do Cartão BNDES

O Cartão BNDES, criado pelo BNDES, é um instrumento de cré-
dito para as micro, pequenas e médias empresas (MPME) financia-
rem bens de capital, insumos e serviços selecionados. Mais especi-
ficamente, o cartão é uma linha de crédito rotativa e pré-aprovada 
destinada à aquisição de itens necessários às atividades das MPMEs 
que tenham fabricação no país e que estejam cadastrados no site do 
Cartão BNDES, por fornecedores devidamente credenciados.7

Podem obter o Cartão BNDES para a aquisição de itens as em-
presas com faturamento bruto anual de até R$ 90 milhões, de con-
trole nacional, que exerçam atividade econômica compatível com as 
Políticas Operacionais e de Crédito do BNDES e que estejam em dia 
com o INSS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os 
tributos federais e a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 
além de não ter restrições na Serasa, Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC) ou Banco Central. Quando o solicitante fizer parte de um 
grupo econômico, o faturamento bruto anual do grupo também não 
poderá exceder o limite de R$ 90 milhões.

Do ponto de vista dos fornecedores, podem se credenciar no 
site do Cartão BNDES as empresas fabricantes de bens e insu-
mos de setores autorizados pelo BNDES, com índice de naciona-
lização mínimo de 60% e necessários às atividades das MPMEs. 
Além disso, estão aptas ao credenciamento as entidades acredita-
das pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnolo-
gia  (Inmetro) ou credenciadas por outras instituições federais que 
prestam serviços de metrologia, normalização e avaliação de con-

7 Mais detalhes sobre os aspectos institucionais do Cartão BNDES podem ser 
obtidos no site oficial desse instrumento (<https://www.cartaobndes.gov.br/ 
cartaobndes/>) e em CNI (2009).
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formidade. Por fim, os fabricantes também poderão indicar seus 
distribuidores e revendedores para realizar vendas financiadas 
com o Cartão BNDES.

O Cartão BNDES pode ser utilizado para adquirir mais de 
265 mil itens de variados setores, expostos no site institucional pe-
los fornecedores credenciados. A lista de itens inclui, por exemplo, 
computadores, móveis e utensílios, motos e caminhões, componen-
tes, partes e peças de bens de capital, equipamentos de informática 
e automação industrial e até serviços de pesquisa, desenvolvimen-
to e inovação relacionados à pesquisa aplicada para a criação de 
produtos e processos.

Em 2014, o total de desembolsos via Cartão BNDES superou 
os R$ 11,5 bilhões, o que representa 6,1% do total de desembolsos 
do Banco, conforme mostra a Tabela 1. São Paulo destaca-se no 
total desembolsado via cartão (R$ 3,1 bilhões), ao passo que pro-
porcionalmente ao total de desembolsos do Banco em um  estado 
destaca-se o Amazonas (16,5%). Nesse mesmo ano, o número de 
total de operações via Cartão BNDES foi de 795.242, 70,3% do to-
tal de operações do Banco. O destaque em termos absolutos foi 
São Paulo (quase duzentas mil operações), e, em termos relativos, 
o Amapá (92,1%).

O universo de informações do Cartão BNDES é bastante vasto. 
Contudo, algumas informações essenciais devem constar na base 
de dados que dará origem a mapas com os fluxos hierarquizados. 
Essa base deve conter dados referentes a, no mínimo, três categorias 
distintas: informação georreferenciável do comprador, informação 
georreferenciável do fornecedor e valor da operação.
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Tabela 1
Operações do Cartão BNDES nas unidades da Federação do 
Brasil, em 2014
Unidade da 
Federação

Desembolsos 
do Cartão 

BNDES 
(R$ milhões)

Participação do 
Cartão BNDES 

no total de 
desembolsos 

(%)

Número de 
operações 
do Cartão 

BNDES

Participação 
do Cartão 
BNDES no 

número total 
de operações 

(%)
Acre 33,7 9,6 3.377 85,1
Alagoas 76,5 13,8 4.502 78,2
Amapá 49,8 8,7 3.648 92,1
Amazonas 121,1 16,5 7.143 83,8
Bahia 601,7 10,3 41.053 81,3
Ceará 282,9 8,9 20.528 82,5
Distrito Federal 152,0 2,8 10.270 85,6
Espírito Santo 239,0 7,9 18.016 67,4
Goiás 467,9 8,6 34.400 75,0
Maranhão 222,9 4,9 12.928 76,3
Mato Grosso 352,1 5,5 25.368 68,8
Mato Grosso do Sul 186,0 4,4 14.121 71,7
Minas Gerais 1.145,5 7,5 84.781 70,7
Pará 262,0 2,8 15.805 78,3
Paraíba 127,8 11,0 7.830 82,0
Paraná 1.086,4 7,1 76.542 49,6
Pernambuco 277,7 4,7 15.522 77,5
Piauí 127,8 7,7 8.056 82,7
Rio de Janeiro 555,0 2,1 36.067 79,9
Rio Grande do Norte 118,6 10,1 8.074 85,3
Rio Grande do Sul 950,8 7,1 74.654 59,8
Rondônia 96,4 5,8 7.110 63,7
Roraima 11,6 8,2 906 72,8
Santa Catarina 824,0 8,5 56.635 63,8
São Paulo 3.051,2 6,8 199.231 80,4
Sergipe 44,5 10,9 2.931 64,9
Tocantins 82,7 6,8 5.744 63,4
Brasil 11.547,6 6,1 795.242 70,3
Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Boletim de Desempenho do BNDES.



23Head/tail breaks: uma proposta metodológica para a classificação de 
dados regionalizados dos fluxos do Cartão BNDES

O banco de dados do Cartão BNDES trabalha com duas figu-
ras básicas: o comprador e o fornecedor. O comprador é a empresa 
possuidora e usuária de um Cartão BNDES. O fornecedor é uma 
empresa cadastrada à rede de fornecedores do Portal de Operações 
do Cartão BNDES e que oferta produtos feitos por empresas creden-
ciadas, que atendem às normas do BNDES. O fornecedor pode ser 
um fabricante ou um distribuidor, que, nesse caso, apenas revende 
produtos fabricados por outros.

Há diversas informações passíveis de georreferenciamento para 
compradores e fornecedores: munícipio, estado, região, logradou-
ro, bairro, Código de Endereçamento Postal (CEP). A informação a 
ser utilizada depende dos objetivos do pesquisador e das limitações 
do software de geoprocessamento a ser utilizado. Para a metodolo-
gia de hierarquização de informação é indiferente qual informação 
será usada.

Cabe salientar uma limitação da base de dados do Cartão 
 BNDES. O fornecedor tem um único Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) e um único endereço, porém pode dispor de uma 
rede de estabelecimentos em diferentes localidades. Além disso, no 
cadastramento no BNDES, não há distinção entre os estabelecimen-
tos de uma mesma empresa (definida pelos primeiros oito dígitos 
do CNPJ). Isso abre espaço para que a representação cartográfica 
de algumas transações não seja fidedigna. Por exemplo, suponha-
-se uma operação entre uma empresa compradora e um fornecedor 
no estado de Minas Gerais. Ainda que o fornecedor seja uma filial 
localizada no mesmo estado, no cadastro do Cartão BNDES, o en-
dereço que consta é de sua matriz (por exemplo, em São Paulo).

A outra categoria indispensável diz respeito ao valor da opera-
ção. Na base de dados do Cartão BNDES, encontram-se três tipos 
distintos de informação: valor total, valor autorizado e valor finan-
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ciado. O valor financiado é a parcela do valor da operação efeti-
vamente financiado pelo BNDES. O valor autorizado é a parcela 
do valor da operação que o BNDES autorizou que seja financiado. 
Discrepâncias entre o valor autorizado e o valor financiado dizem 
respeito a situações nas quais o intermediário financeiro não pede 
o recurso ao BNDES. O valor total, por sua vez, inclui tanto o valor 
financiado quanto o montante da operação feita com recursos pró-
prios do comprador.

Além disso, é possível fazer recortes dos dados a serem selecio-
nados: por produto, por atividade do fornecedor e/ou do comprador, 
por faturamento do comprador, entre outras possibilidades. A sele-
ção de dados a ser feita – e seus recortes – depende dos objetivos 
específicos de cada pesquisa.

Estudo de caso: fluxos do Cartão BNDES para 
transações inter e intraestaduais, no Brasil, em 2014

Como um primeiro exercício, a metodologia foi aplicada para o 
 Brasil em geral. A base de dados que foi extraída do universo do 
Cartão BNDES adotou os seguintes critérios: foram selecionadas 
todas as operações do ano de 2014, agregando os compradores e os 
fornecedores de acordo com sua unidade federativa. As operações, 
por sua vez, foram mensuradas por seu valor total, considerado neste 
trabalho a informação mais completa sobre as operações. Todavia, 
é importante destacar que a escolha do tipo de valor de operação 
não afeta seu geoprocessamento, pois há assimetria na distribuição 
dos dados para qualquer categoria de valor da operação. Todas as 
operações realizadas para o mesmo par “estado comprador-estado 
fornecedor” foram agregadas, pois o interesse é na relação que se 
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estabelece entre diferentes localidades geográficas. Essa medida 
agregada aplicada pelo trabalho é denominada de “transações”, re-
presentando o conjunto de operações reais entre empresas de esta-
dos diferentes ou não.

Caso houvesse transações entre todas as unidades federativas, 
o número máximo de transações a serem mapeadas seria de 729. 
Em 2014, ocorreram 626 transações entre e intraestados. Caso to-
das fossem mapeadas sem nenhuma metodologia de classificação 
de dados, o mapa seria de impossível leitura, conforme se pode ver 
no Mapa 1.

Mapa 1
Fluxos do Cartão BNDES unidade da Federação x unidade da 
Federação, em 2014, sem classificação

Fonte: Elaborado pelo GeoBNDES, com base em dados do Cartão BNDES.
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Nesse universo de 626 transações, o menor fluxo é de R$ 463,68, 
tendo o Pará como estado comprador e o Acre como estado forne-
cedor. O maior fluxo foi de R$ 4,5 bilhões, tendo o estado de São 
Paulo nas duas pontas da transação. Nesse universo, 93% das tran-
sações são menores que R$ 100 milhões, como mostra o  Gráfico 1. 
Esse gráfico é uma aproximação contínua para o histograma da 
base de dados deste artigo, agrupando-os em classes com interva-
los de R$ 100 milhões. Como pode ser visto, a distribuição apre-
senta acentuada assimetria, característica de uma distribuição de 
cauda pesada.

Gráfico 1
Distribuição dos dados por classes de R$ 100 milhões

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

De acordo com o que foi exposto na seção anterior, a primeira 
etapa do processo de georreferenciamento consistiu em hierarquizar 
os dados segundo a metodologia head/tail breaks. Os níveis hierár-
quicos se revelaram conforme a Tabela 2.
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Tabela 2
Transações do Cartão BNDES entre unidades da Federação: 
distribuição head e tail breaks
Intervalo 
de valores (R$)

Número de 
transações

Média Número 
de head

% de 
head

Número 
de tail

% de 
tail

464-4.498.614.860 626 38.211.051,62 82 13,1 544 86,9
38.211.052- 
4.498.614.860 82  256.106.156,87 19 23,2 63 76,8
256.106.157-
4.498.614.860 19  773.082.051,05 5 26,3 14 73,7
773.082.051-
4.498.614.860 5  1.803.280.766,63 1 20,0 4 80,0
1.803.280.767-
4.498.614.860 1  4.498.614.860,01 – – – –

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

Como se vê na Tabela 2, foi necessário criar cinco grupos para 
lidar com a assimetria da base de dados. Ou seja, o Índice ht obtido 
pela classificação dos dados do Cartão BNDES é igual a 5, refle-
tindo uma considerável heterogeneidade no território brasileiro em 
relação ao uso desse produto. Para gerar um mapa de leitura mais 
fácil sem perder informações vitais para a representação do quadro 
geral, o segundo passo consistiu na eliminação visual de todo o gru-
po de menor nível hierárquico, que agrega as transações de menor 
valor. Além disso, as transações foram demarcadas conforme seu 
nível hierárquico. O resultado é o Mapa 2, em que as setas indicam a 
direção do fluxo monetário, isto é, do comprador para o fornecedor. 
Já os pontos presentes em alguns estados representam as transações 
intraestaduais, isto é, os valores retidos no estado.
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Mapa 2
Fluxos do Cartão BNDES unidade da Federação x unidade da 
Federação, em 2014, metodologia head/tail breaks

Valor retido

Valores

Hierarquia

0 425 850 1.700 quilômetros

4.500 milhões
900-1.300 milhões
293-721 milhões
40-219 milhões

293-721 milhões
40-219 milhões

3
4

Fonte: Elaborado pelo GeoBNDES, com base em dados do Cartão BNDES.

Observa-se que os intervalos de dados contidos em cada nível 
hierárquico no mapa não coincidem exatamente com os intervalos 
calculados na Tabela 1. Isso acontece porque os intervalos na tabela 
foram estabelecidos pelo cálculo de médias dos valores das transa-
ções. No mapa, os valores que limitam os níveis hierárquicos são os 
das transações reais que estão contidas nos intervalos calculados.

Além disso, foi necessário hierarquizar não apenas os fluxos, 
mas também a importância relativa dos estados como geradores de 
gastos via Cartão BNDES. Para isso, procurou-se uma medida que 
priorizasse os estados não só com maior uso do cartão, mas também 
com uma baixa assimetria em seu uso, ou seja, que o estado compra-
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dor utilize um grande número de estados diferentes como fornece-
dores. A medida encontrada foi fazer a razão entre a média do valor 
total das transações de cada estado comprador e o desvio-padrão.8 
Quanto maior a média e quanto menor o desvio-padrão, maior será 
esse indicador e, portanto, maior a importância relativa desse estado 
como usuário do Cartão BNDES. Para separar os grupos, foi utili-
zada a mesma metodologia de head/tail breaks. O resultado é o que 
se observa no Mapa 3.

Mapa 3
Fluxos do Cartão BNDES, hierarquia entre os estados 
brasileiros, em 2014

Fonte: Elaborado pelo GeoBNDES, com base em dados do Cartão BNDES.

8 Como se pode perceber, trata-se do inverso do coeficiente de variação.
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Os dois últimos mapas podem ser combinados em um único, 
agrupando todas as informações georreferenciáveis relativas ao uso 
do Cartão BNDES por estados em 2014.

Mapa 4
Fluxos do Cartão BNDES unidade da Federação x unidade da 
Federação, em 2014, classificação completa

Fonte: Elaborado pelo GeoBNDES, com base em dados do Cartão BNDES.

Como se pode ver, São Paulo é o estado mais importante como 
usuário do Cartão BNDES. Além disso, as transações mais impor-
tantes são intraestaduais, que concentram todas as transações dos 
dois níveis hierárquicos mais elevados conforme a classificação 
realizada pelo método head/tail breaks, destacando-se São  Paulo 
(R$ 4,5 bilhões), Bahia (R$ 1,3 bilhão), Paraná (R$ 1,1 bilhão), 
 Minas Gerais (R$ 1,1 bilhão) e Rio Grande do Sul (R$ 996 milhões). 
Entre os estados, de forma geral, as principais transações envolvem 
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os estados do Sudeste e do Sul do país, sobretudo na posição de 
fornecedores de insumos. O destaque refere-se a transações de em-
presas de Minas Gerais como compradoras de insumos fornecidos 
por empresas de São Paulo (R$ 637 milhões). O quadro geral dos 
fluxos monetários do Cartão BNDES é visível mesmo com a não 
representação de todos os fluxos classificados no nível hierárquico 
mais baixo, ainda que esse grupo contenha 86,9% das transações. 
Ou seja, o procedimento efetuado foi capaz de simplificar o geo-
processamento dos fluxos do Cartão BNDES sem acarretar perda 
de informações vitais. Por fim, cabe destacar que o padrão reve-
lado pelos fluxos monetários do Cartão BNDES é semelhante ao 
que foi verificado no documento Gestão do Território (IBGE, 2014), 
principalmente em relação às características das redes dos centros 
de gestão empresarial, o que corrobora os resultados alcançados 
neste trabalho.

Considerações finais

Este artigo teve como objetivo apresentar uma metodologia de clas-
sificação para geoprocessamento dos dados do Cartão BNDES, se-
gregando as informações mais proeminentes e revelando sua hie-
rarquia intrínseca. Uma característica fundamental observada nos 
dados é sua assimetria: coexistem transações de baixo valor e eleva-
da frequência e transações de elevado valor e baixa frequência. Esse 
problema ainda é pouco abordado pela literatura nacional sobre o 
georreferenciamento de dados de natureza econômica, apesar de 
estar relacionado a uma das principais características da estrutura 
econômica regional brasileira, que é a desigualdade. Com o uso da 
metodologia head/tail breaks, foi possível gerar mapas que eviden-
ciem as transações de acordo com sua ordem de importância.
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Os mapas gerados revelaram três características principais dos 
fluxos monetários do Cartão BNDES entre os estados brasileiros. 
Primeiro, São Paulo é o estado mais importante como usuário do 
Cartão BNDES. Segundo, as transações mais importantes são 
intraestaduais, com destaque para São Paulo, Bahia, Paraná, Mi-
nas Gerais e Rio Grande do Sul. Terceiro, as principais transações 
interestaduais incluem os estados das regiões Sudeste e Sul, princi-
palmente na posição de fornecedores. De forma geral, os resultados 
verificados seguem o padrão observado no estudo Gestão do Ter-
ritório, de 2014, principalmente em relação aos centros de gestão 
empresarial, que apresentam uma rede de formato hierárquico, com 
concentração do Centro-Sul do país e destaque para as atividades 
das empresas paulistas. Uma diferença entre os resultados verifica-
dos pelo presente estudo e o de IBGE (2014) é que, neste, o principal 
parceiro de São Paulo é Minas Gerais, e não o Rio de Janeiro. Pos-
síveis motivos para a sub-representação fluminense na hierarquia 
dos principais usuários do Cartão BNDES transcendem o escopo 
do presente artigo, ainda que inspirem futuras pesquisas. Pode-se 
inferir, segundo os mapas aqui construídos, que a concentração dos 
fluxos estaduais do Cartão BNDES reflete a concentração econômi-
ca das atividades privadas no Brasil.

O próximo passo da pesquisa é aplicar essa metodologia para 
diferentes extrações de dados do universo do Cartão BNDES, 
analisando em mais detalhes outros recortes do território brasileiro. 
Será dada ênfase na análise das redes municipais de fluxos mone-
tários, como forma de propiciar um maior detalhamento das cone-
xões entre fornecedores e compradores no território nacional, assim 
como sua dinâmica temporal e sua relação com os padrões verifica-
dos em outros estudos, como o Regic (IBGE, 2007).
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Resumo
O trabalho investiga, adaptando a metodologia de Amiti e  Weinstein 
(2013), a relação entre a disponibilidade de funding do BNDES para 
o sistema bancário e a oferta total de crédito à economia. Os dados 
relativos ao BNDES identificam o saldo devedor dos tomadores de 
empréstimos com a instituição ao fim de cada ano. Já os relativos 
aos demais bancos foram obtidos nos balancetes mensais disponibi-
lizados pelo Banco Central do Brasil. Construiu-se uma base de da-
dos em painel com 140 bancos, entre 2006 e 2013, com um total de 
1.094 observações. Os resultados apontam que um choque exógeno 
de crédito por parte do BNDES tem efeito positivo no crédito bancá-
rio total, mesmo controlando para efeitos de variações na demanda 
dos bancos. Nesse sentido, o resultado positivo sugere ausência de 
efeito crowding-out do BNDES no mercado de crédito bancário. O 
diagnóstico parece ser  justamente o oposto.

Palavras-chave
BNDES. Bancos públicos. Políticas anticíclicas. Crédito.
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Abstract

This work investigates, through adapted use of the Amiti and 
Weinstein methodology (2013), the relationship between the 
availability of funding from the BNDES to the banking system 
and the total supply of credit to the economy.  The data relative to 
the BNDES identify the debit of borrowers to the institution at the 
end of each year. The data for the other banks were obtained in the 
database from monthly statements made available by the Brazilian 
Central Bank. One panel data base with 140 banks was built from 
2006 to 2013, resulting in a total of 1,094 observations. Our results 
show that an exogenous shock of credit from the BNDES has a 
positive effect on the total bank credit, even when controlling for 
variations effects in the demand from the banks. In this sense, the 
positive result suggests the absence of a crowding-out effect from 
the BNDES in the banking credit market. The diagnosis seems to be 
just the opposite.

Keywords

BNDES. State-owned banks. Anticyclical policies. Credit.
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Introdução

No fim de 2008, a economia brasileira recebeu os efeitos da crise fi-
nanceira internacional originada com o colapso do mercado imobiliá-
rio do segmento subprime nos Estados Unidos da América (EUA). 
Uma das características mais marcantes dessa crise foi a interrupção 
drástica do crédito para a iniciativa privada em todo o mundo. No 
Brasil, seu reflexo iniciou, primeiramente, sob as linhas de funding 
externos e, depois, com a retração da oferta de crédito no mercado 
bancário nacional. Os efeitos e desdobramentos da crise financeira 
levaram o Governo Federal a fortalecer o crédito público, em espe-
cial aqueles destinados a financiar os investimentos de longo prazo.

Nesse momento, o BNDES desempenhou papel fundamental para 
sustentar o mercado de crédito, chegando a responder por mais de 30% 
da variação do crédito no quarto trimestre de 2008.1 Diante disso, 
observou-se crescimento em sua participação de 16,7% em 2008 para 
20,3% em 2013. Ainda, a parcela mais relevante desse acréscimo foi a 
de operações indiretas, nas quais o BNDES fornece funding para que os 
bancos comerciais ofertem crédito aos tomadores finais. Nesse aspecto, 
durante esse período, foi criado o Programa BNDES de Sustentação 
do Investimento (BNDES PSI), cujo objetivo era impedir o aprofun-
damento da crise a partir de um declínio significativo do investimento. 
Esse programa, que esteve em funcionamento até o fim de 2015, era 
operado, basicamente, por bancos comerciais que fazem a intermedia-
ção entre o tomador final e o BNDES, em condições específicas.

Como se viu, depois da eclosão da crise financeira, a participa-
ção do BNDES expandiu. Em razão de sua relevância no financia-
mento de longo prazo e, em especial, de sua atuação como fornece-
dor indireto de crédito para compra de máquinas e equipamentos, 

1 Para uma análise do papel do sistema público de crédito, no auge da crise finan-
ceira internacional, ver Sant’anna, Borça Jr. e Araújo (2009). 
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espera-se que o BNDES tenha exercido papel importante para sus-
tentar o nível de crédito na economia brasileira.

Assim, tem-se por objetivo mensurar o efeito dos financiamentos 
do BNDES no crédito dos bancos brasileiros, entre 2006 e 2013. Uma 
dificuldade nesse tipo de estudo reside na identificação de relações 
causais, visto que é muito difícil isolar os efeitos de modo a controlar 
a endogeneidade entre as variáveis. Para atingir seu fim, este estudo 
baseia-se em metodologia desenvolvida por Amiti e Weinstein (2013).

O artigo organiza-se em sete seções, com esta introdução. Na se-
gunda, realiza-se uma resenha da literatura empírica sobre os impac-
tos do BNDES em variáveis reais da economia. Na terceira, faz-se 
breve análise descritiva da atuação do BNDES e sua participação no 
mercado de crédito entre 2006 e 2013, com separação entre operações 
diretas e repasses. A quarta seção descreve a metodologia utilizada 
para estimar o impacto de variações exógenas da oferta de crédito do 
BNDES sobre a economia. Na quinta, são apresentadas as bases de da-
dos e as estatísticas descritivas. Na sexta, os principais resultados são 
expostos. Por fim, a sétima seção destina-se às considerações finais.

Resenha da literatura empírica dos impactos 
do BNDES

O surgimento dos bancos de desenvolvimento em escala mundial se 
deu na década de 1940, com o intuito de ajudar na reconstrução das 
economias no pós-guerra e para auxiliar no fomento de crédito para 
pequenas e médias empresas. A partir daí, esses bancos passaram 
a desempenhar papel relevante no desenvolvimento econômico dos 
países. Essa importância ganhou novos contornos a partir da crise 
financeira de 2008, quando os bancos de desenvolvimento exerce-
ram função anticíclica relevante na economia ao ofertarem crédito 
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e, dessa forma, reduziram em alguma medida o ambiente de incer-
tezas (FERRAZ; ALÉM; MADEIRA, 2013). Desde então, vários 
países têm tentado aumentar e fortalecer essas instituições como 
forma de complementar a oferta de crédito privado no mercado.

Nesse contexto, cumprindo papel histórico, o BNDES atua como 
uma ferramenta institucional elementar para alcançar metas de de-
senvolvimento social e econômico no Brasil, com destaque em sua 
capacidade de mobilizar recursos para financiamento de longo pra-
zo. Com a crise de 2008, quando ficou mais evidente a falha do setor 
privado em alocar eficientemente capital para financiar o lado real 
da economia, o BNDES expandiu suas operações para atender às 
necessidades de financiamento dos investimentos de longo prazo e, 
também, conter a instabilidade financeira característica do momen-
to pós-crise (REZENDE, 2015).

Contudo, por conseguinte, Rezende (2015) ressalta que o  BNDES 
passou a ser alvo de críticas quanto a sua capacidade de implemen-
tar políticas anticíclicas, entre as quais:

i) o BNDES seria o causador de um efeito crowding-out no setor 
privado em razão de seus empréstimos com juros subsidiados, 
gerando uma competição desleal com os bancos privados;

ii) o BNDES também coibiria o desenvolvimento do setor 
financeiro;

iii) o BNDES cresceu rapidamente, ao passo que as políticas 
anticíclicas implementadas continuaram em vigor por muito 
tempo; e

iv) empréstimos do Tesouro Nacional aumentam a dívida públi-
ca bruta brasileira.

Dessa maneira, conforme o BNDES ampliou seu espaço de atua-
ção e seu volume de operações, maior se tornou o interesse acadêmico 
acerca de seus efeitos macroeconômicos, polarizando autores favorá-
veis à atuação da instituição e outros com posicionamento contrário. 



40 Revista do BNDES 45, junho 2016

Levando isso em consideração, Ferreira et al. (2013) organizaram e 
avaliaram toda a literatura econômica produzida sobre o Banco, em 
caráter quantitativo e qualitativo, desde o período de sua fundação.

Uma das conclusões do levantamento é que o número de perió dicos 
que têm o BNDES como centro de investigação, no geral, cresceu ao 
longo dos últimos anos, conforme a instituição aumentou sua relevân-
cia macroeconômica. Concomitantemente, a discussão que norteou os 
estudos estava relacionada aos objetivos políticos do governo, já que o 
BNDES se tornou um poderoso auxiliar para executá-los. No período 
entre 2002 e 2013, os motivos pelos quais as publicações dos periódi-
cos foram guiadas eram, principalmente, o papel dos bancos de desen-
volvimento e, também, análises empíricas de políticas do BNDES, so-
bretudo, no que se refere ao perfil e ao impacto de seus empréstimos.

Desenvolveu-se uma gama de trabalhos empíricos para analisar 
os bancos de desenvolvimento e, em especial, o BNDES. De um 
lado, uma abordagem concerne ao BNDES uma visão política, cuja 
argumentação reside no fato de que bancos públicos ofertariam cré-
dito seguindo propósitos eleitorais e não econômicos. De outro, está 
a visão econômica, que defende tais instituições como importantes 
auxiliares para o desenvolvimento econômico, cujos desembolsos 
alcançam diversos setores da economia e possibilitam a ela um de-
senvolvimento sustentável. Ou seja, esses bancos exercem funções 
que vão além de apenas atuação anticíclica em momentos de crise. 
Nesse contexto, estudos empíricos tentam ressaltar a importância 
que o BNDES tem em impulsionar variáveis importantes de empre-
sas que demandam seus recursos de crédito.

A visão política afirma que os empréstimos realizados por ban-
cos de desenvolvimento levam à má alocação de crédito por dois 
motivos: em primeiro lugar, esses bancos tendem a socorrer empre-
sas que decretariam falência e, em segundo lugar, alega-se que po-
líticos mantêm bancos públicos com o objetivo de canalizar fundos 
que maximizem não o bem-estar social, mas sim seus objetivos pes-
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soais, ou de participar de acordos com empresários que têm ligações 
políticas (LAZZARINI et al., 2011).

Lazzarini et al. (2011) tentam concatenar os desembolsos reali-
zados pelo BNDES com questões políticas – por exemplo, presença 
da base aliada e doações de campanha. A análise é feita com base 
na participação de recursos do BNDES no balanço de 286 empre-
sas de capital aberto presentes na Bolsa de Mercadorias e Futuros 
(BM&F) Bovespa entre os anos de 2002 e 2009. A relação é feita 
com o número de candidatos eleitos que receberam doações da em-
presa, e duas hipóteses são levantadas: primeiro, os políticos eleitos 
teriam influência no resultado de licitações públicas, nas quais os 
vencedores contariam com os recursos do BNDES para seus finan-
ciamentos; e, segundo, existe uma influência política na escolha de 
national champions (isto é, aquelas empresas que são escolhidas 
por políticos que receberão fundos, com o intuito de incentivar e 
consolidar, por meio dessas empresas, determinados setores).

Marques (2014) sintetiza a dificuldade em avaliar a causalidade 
das decisões de crédito com as questões políticas, enfraquecendo os 
estudos empíricos sobre a visão política dos bancos públicos. Tais es-
tudos, portanto, precisam avançar para conseguir relações de causa-
lidade entre as variáveis.

Em uma tentativa de defender a importância da visão econômi-
ca sobre os bancos de desenvolvimento, análises empíricas tentam 
confirmar a eficácia das políticas do Banco por meio do estabeleci-
mento de relações de causalidade entre o apoio do BNDES e variá-
veis de desempenho em empresas por ele auxiliadas (MARQUES, 
2014). A ideia consiste em supor o que aconteceria àquela empresa, 
que demanda crédito do Banco, caso não tivesse mais seu apoio. Por 
causa da dificuldade em observar os resultados de empresas que 
deixassem de receber o apoio do Banco, estima-se um “grupo de 
controle”, ou seja, empresas com características similares, mas que 
não recebam financiamento do BNDES.
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As avaliações de efetividade envolvem diferentes variáveis de 
 desempenho, tais como nível de emprego, investimento, exporta-
ções, produtividade, entre outras. Marques (2014) aponta que o em-
préstimo fornecido pelo Banco, embasado nos estudos empíricos 
com painel de empresas apoiadas, examinados em Ferreira et al. 
(2013), foi eficaz em potencializar as variáveis de emprego e expor-
tações em comparação com empresas similares que não receberam 
o apoio do BNDES. Quanto à produtividade, os resultados encontra-
dos por alguns estudos foram positivos, ao passo que outros estudos 
não encontram significância, tornando essa variável inconclusiva 
no que concerne a sua efetividade.

Ao mesmo tempo, o BNDES PSI, estabelecido em 2009, com o 
objetivo de estimular a produção, aquisição e exportação de bens de 
capital e também a inovação, passou a ser foco do debate econômico 
 atual quanto a sua eficiência em elevar a Formação Bruta de Capital 
Fixo (FBCF).

Levando isso em consideração, o estudo de Machado et al. (2014) 
avalia o impacto que o BNDES PSI representa no nível de investi-
mento das empresas, com enfoque no setor industrial. O resultado 
encontrado mostra que o programa teve impacto positivo no nível 
de investimento das empresas entre 2009 e 2010. Na ausência do 
BNDES PSI, o segmento industrial teria investido menos, apesar da 
redução dos impactos estimados do programa na FBCF no ano de 
2010 quando comparado com 2009.

Em geral, os trabalhos empíricos acerca do BNDES enfocam 
os efeitos dos desembolsos sobre variáveis reais da economia, por 
exemplo, investimentos, exportações, emprego e produtividade. De 
maneira diferente, este trabalho tem a intenção de contribuir para 
literatura empírica sobre o BNDES, mas ressaltando seus impactos 
sobre a disponibilidade de crédito e linhas de financiamento dos 
agentes financeiros para as empresas.
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Atuação recente do BNDES

A crise financeira internacional teve seus efeitos mais intensos na 
economia brasileira a partir de setembro de 2008, com a falência do 
Lehman Brothers. A forte contração de liquidez, primeiramente das 
linhas externas e, depois, das linhas domésticas, gerou impactos não 
desprezíveis no ciclo de crescimento e de investimentos vivenciado, 
naquele momento, pelo Brasil. Durante dois trimestres consecuti-
vos, isto é, entre setembro de 2008 e dezembro de 2008 e de janeiro 
de 2009 a março de 2009, os indicadores de atividade econômica 
tiveram forte contração. Em termos acumulados, a produção indus-
trial se retraiu 14,7%, e o produto interno bruto (PIB), 5,4%.

Entretanto, o mercado consumidor doméstico brasileiro mante-
ve-se, relativamente, preservado dos efeitos da turbulência inter-
nacional. As transformações vivenciadas pelo país na década de 
2000 – por exemplo, manutenção da estabilidade macroeconômica, 
crescimento da renda e do emprego formal e melhoria da distribui-
ção de renda (valorização do salário mínimo e programas sociais de 
transferência de renda) – foram fundamentais para dar profundida-
de, elasticidade e escala ao mercado interno, tornando-o elemento 
amortecedor dos efeitos do choque externo. Em 2009, por exemplo, 
ano dos impactos mais intensos da crise financeira na economia 
brasileira, o consumo das famílias apresentou crescimento real de 
4,4% (BORÇA JR.; GUIMARÃES, 2015).

Se, por um lado, as transformações estruturais asseguraram a ma-
nutenção do crescimento do consumo das famílias, por outro, os im-
pactos no investimento foram bastante expressivos. Em apenas dois 
trimestres, a queda acumulada da FBCF foi superior a 20%. Com 
isso, visando mitigar os impactos da desaceleração da atividade eco-
nômica em geral, e da queda do investimento em particular, as insti-
tuições oficiais de crédito foram chamadas a exercer forte papel anti-
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cíclico, provendo liquidez às empresas no momento de maior aversão 
ao risco. O papel do BNDES nesse contexto foi bastante relevante.

O Gráfico 1 mostra a taxa de crescimento do saldo da carteira 
das instituições oficiais e dos bancos privados, bem como suas res-
pectivas contribuições à taxa de crescimento do crédito bancário 
total da economia. Nota-se que, desde 2008, há maior dinamismo 
dos bancos públicos em relação aos privados. Além disso, é possível 
separar o desempenho da carteira de crédito do BNDES das demais 
instituições oficiais nos anos de 2009 e 2010. Em média, o BNDES, 
isoladamente, foi responsável por 56% do crescimento da carteira 
dos bancos públicos (Gráfico 2).

Gráfico 1
Taxa de crescimento e contribuição ao crescimento do 
crédito bancário total: bancos públicos x bancos privados
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Gráfico 1B
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(Sistema Gerador de Séries Temporais – SGS).

Gráfico 2
Taxa de crescimento e contribuição ao crescimento do 
crédito dos bancos públicos: BNDES x demais bancos públicos
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Gráfico 2B
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Banco Central do Brasil 
(Sistema Gerador de Séries Temporais – SGS).

Na média 2006-2013, a participação do saldo das operações de 
crédito do BNDES na totalidade da carteira de crédito dos ban-
cos públicos representou 45%. A evolução média do estoque dos 
financiamentos totais do BNDES, nesse mesmo período, foi de 
20,5% a.a., com destaque para a carteira de repasses de recursos aos 
agentes financeiros, que teve desempenho superior, com alta média 
de 21,3% a.a. (Gráfico 3).

Esse desempenho da carteira de repasses do BNDES foi impulsio-
nado pela introdução, em junho de 2009, do BNDES PSI. Tal programa 
tinha por objetivo prover liquidez às empresas a taxas fixas (subsidia-
das) e equalizadas pelo Tesouro Nacional para alavancar a produção de 
máquinas e equipamentos e acelerar a recuperação do investimento. A 
Tabela 1 mostra as taxas de juros dos diversos subprogramas relacio-
nados ao BNDES PSI, assinalando também, o período de vigência de 



47Efeitos do BNDES sobre o crédito bancário entre 2006 e 2013: evidências 
com base nas operações de repasse de recursos

Gráfico 3
Taxa de crescimento da carteira de crédito do BNDES: BNDES 
direto x repasse de recursos
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suas diversas fases entre 2009 e 2015. Além disso, a Tabela 1 também 
traz a trajetória da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), nas diver-
sas fases do BNDES PSI, ilustrando, implicitamente, as despesas do 
Tesouro Nacional com a equalização das taxas. Seus impactos ocorre-
ram, sobretudo, no estímulo à produção de equipamentos de transpor-
tes, uma vez que o Procaminhoneiro teve, ao longo de quase todas as 
fases do BNDES PSI, uma das taxas fixas mais competitivas.

O Gráfico 4 exibe a taxa de crescimento das operações do  BNDES 
dividida pelas respectivas contribuições das operações diretas e dos 
repasses de recursos de 2006 até 2013. Além disso, mostra as partici-
pações das duas na carteira total do Banco. Chama atenção, por exem-
plo, a passagem de 2009 para 2010, a qual marca um ganho de 6,0 p.p. 
das operações, via repasses no estoque total de crédito do BNDES.

Gráfico 4
Taxa de crescimento, contribuição ao crescimento e 
participação na carteira de crédito do BNDES: BNDES 
direto x repasse de recursos
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Gráfico 4B
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Banco Central do Brasil 
(Sistema Gerador de Séries Temporais – SGS).

Com esse desempenho, a participação do BNDES no mercado 
de crédito brasileiro salta de 16,7% em 2008 para 20,3% em fins de 
2013. Essa variação ocorreu, de maneira preponderante, pelo de-
sempenho da carteira de repasses do BNDES, que eleva sua par-
ticipação de 8% para 10% nesse mesmo período, ao passo que o 
estoque de operações diretas passa de 8,7% para 10,3% (Gráfico 5).
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Gráfico 5
Participação do BNDES total, BNDES direto e BNDES repasse 
no mercado de crédito bancário (em %)
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Metodologia

A fim de estimar o impacto do BNDES sobre a disponibilidade de cré-
dito para investimento, este estudo baseia-se em metodologia desen-
volvida por Amiti e Weinstein (2013). Utilizando uma base de dados 
que identifica as relações de crédito entre empresas abertas e bancos 
japoneses, os autores propuseram metodologia que possibilita identifi-
car variações exógenas na oferta de crédito de cada banco e na deman-
da por recursos de cada empresa. Em seguida, investigam os efeitos 
dos choques de oferta de crédito sobre o investimento das empresas.

Neste artigo, propõe-se adotar metodologia similar, porém com 
uma adaptação. O BNDES atua como emprestador para que os ban-
cos façam financiamentos direcionados à compra de máquinas e 
equipamentos. Além do BNDES, os bancos utilizam outras fontes 
de endividamento, como depósitos à vista, cadernetas de poupan-
ça, depósitos a prazo etc. Como não há informações disponíveis a 
respeito dos demais provedores de recursos para os bancos,2 adota-
-se, neste estudo, a divisão do endividamento dos bancos entre dois 
agentes: BNDES e mercado.

Desse modo, a variação do endividamento total de um determi-
nado banco pode ser descrita como:

Dft ft fb t bt
b

fb t fbt
b

= + +− −∑ ∑α θ β θ ε, ,1 1  (1)

Em que α é um fator específico ao banco e pode ser interpre-
tado como uma variação exógena na demanda por funding. β, por 
seu turno, é um fator específico de cada agente financiador e pode 
ser interpretado como uma variação exógena na oferta de funding. 
ε é o termo de erro e θ é um termo de ponderação, que equivale à 

2 De fato, no caso do endividamento bancário, essa tarefa seria praticamente ine-
xequível, uma vez que os bancos são financiados em grande parcela por pessoas 
físicas, além de empresas e investidores institucionais.
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participação daquela fonte de financiamento sobre o total do endi-
vidamento do banco. Assim,

θ fb t
fb t

b fb t

L

L,
,

,
−

−

−

=1
1

1Σ

Em que Lfb é o total de empréstimos do provedor de funding b 
para o banco f.

Analogamente, o BNDES e os demais provedores de funding, 
doravante chamados mercado, alocam seus recursos emprestando 
para distintos bancos. Assim, a taxa de crescimento dos emprésti-
mos de BNDES e mercado pode ser definida como:

Dbt ft fb t bt
f

fb t fbt
b

= + +− −∑ ∑β φ α φ ε, ,1 1  (2)

Em que φ representa a parcela que um banco específico tem no 
portfólio de empréstimos do BNDES ou mercado.

Como φfb,t-1 e θfb,t-1 são variáveis predeterminadas, é possível im-
por as seguintes condições de momento:

 
E Efb t fbt

f
fb t fbt

f

φ ε φ ε, , [ ]− −∑ ∑








 = =1 1 0

 
e
 
E Efb t fbt

b
fb t fbt

b

θ ε θ ε, , [ ]− −∑ ∑







 = =1 1 0 .

Assim, podem-se reescrever as equações (1) e (2) como:
Dft ft fb t bt

b

= + −∑α θ β, 1  (3)

Dbt bt fb t bt
f

= + −∑β φ α, 1  (4)

Considerando que há n bancos e dois provedores de funding – 
BNDES e mercado –, é possível reparar que as equações (3) e (4) 
implicam um sistema com n+2 equações e o mesmo número de in-
cógnitas, a cada ano.3 A resolução desse sistema permite decom-

3 Esse sistema é resolvido com a adoção de α1t=0. Assim, todos os demais cho-
ques são definidos em relação a α1t. Para mais detalhes, ver Apêndice A de 
Amiti e Weinstein (2013).
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por o crescimento dos empréstimos para os bancos (com base em 
 BNDES e mercado) de acordo com a equação abaixo:

D B A A BBt t t t t t B= + + +−
 φ 1 1( )  (5)

Em que DBt é um vetor 2x1 composto pelo crescimento dos em-
préstimos do BNDES e do mercado no período t. Bt

 é um vetor 
composto pela variação exógena na oferta de empréstimos (choque 
de oferta) de BNDES e mercado, no período t, subtraído do cho-
que mediano – Bt

. Por sua vez, At
 é o vetor composto pela variação 

da demanda por funding específica de cada casa bancária, também 
subtraído da variação mediana; At

. φt–1 é uma matriz que contém os 
pesos de cada banco tomador no total dos empréstimos de BNDES 
e mercado. Assim,

φ φ φ
φ φt
l t n t

l t n t
= 





1 1

2 2

• • •

• • •

Finalmente, ( )A Bt t+  é composto pelos choques medianos e são 
comuns a todas as relações de empréstimo. Nesse sentido, pode ser 
interpretado como um “choque macroeconômico”.

Base de dados e estatísticas descritivas

A fim de se analisar a relação entre a disponibilidade de funding do 
BNDES para o sistema bancário e a oferta final de crédito, foi cons-
truída uma base de dados em painel com 140 bancos, entre 2006 e 
2013, resultando em um total de 1.094 observações. Os dados relati-
vos aos empréstimos do BNDES provêm de uma base de dados for-
necida pela Área de Crédito do Banco, que identifica o saldo devedor 
dos tomadores de empréstimos com o BNDES ao fim de cada ano. 
Os demais dados foram obtidos na base de dados de balancetes dos 
bancos, divulgada pelo Banco Central. Apenas bancos que não con-
tavam com operações de crédito ativas foram excluídos da amostra.
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A Tabela 2 apresenta a evolução de algumas variáveis dos balan-
ços dos bancos que serviram de base para o cálculo das variáveis 
utilizadas neste artigo.

De acordo com a Tabela 2, os bancos têm, em média, baixa dí-
vida com o BNDES: em 2013, quando atingiu seu ápice, a relação 
dívida com BNDES-ativo total chegou a apenas 4%. Além disso, 
assim como a relação BNDES-ativo total, a parcela do crédito no 
ativo total cai até 2008 e retoma para atingir seu maior patamar em 
2013, com 32,4%.

Tabela 2
Ativo e passivo bancário: dados selecionados (valores em 
R$ milhões correntes)
Valores médios 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ativo total 12.900 18.300 23.500 24.900 29.500 35.400 38.800 44.700
Patrimônio 
líquido

1.080 1.490 2.400 2.380 2.610 2.960 3.170 3.710

Endividamento 
total

11.800 16.800 21.100 22.500 26.900 32.400 35.600 41.000

Dívida com 
BNDES

417 539 653 750 1.160 1.400 1.560 1.920

Operação de 
crédito

3.450 4.620 5.770 6.580 8.340 10.300 11.700 14.500

Número de 
observações

137 139 136 136 138 135 140 133

Fonte: Elaboração própria.

Como se observa no Gráfico 6, que exibe as taxas de crescimen-
to do total do crédito e do total dos empréstimos do BNDES para 
os bancos, há uma trajetória similar entre elas, o que sugere que os 
empréstimos do BNDES exercem influência sobre o crédito.

Com base no Gráfico 6, pode-se observar ainda que 2010, em 
especial, e 2013 foram anos em que o crescimento dos empréstimos 
do BNDES para os bancos suplantou o crescimento do crédito.
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Gráfico 6
Crescimento dos empréstimos do BNDES e do crédito
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Fonte: Elaboração própria.

Na Tabela 3, pode-se observar as estatísticas descritivas das va-
riáveis utilizadas neste estudo: choque BNDESft (βf BNDES t), choque 
bancoft (αft), choque macrot, alavancagemft e ativo líquidoft/ativo 
 totalft. O grau de alavancagem é definido como ativo total/patrimô-
nio líquido, e o ativo líquido engloba: disponibilidades, aplicações 
interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários.

Tabela 3
Estatísticas descritivas

g_cred Choque 
macro

βf BNDES t αft Alavancagem At_Líq/
total

Média 0,156 0,144 -0,009 0,012 8,135 0,378
Desvio-padrão 0,511 0,077 0,038 0,491 7,879 0,237
Mediana 0,160 0,157 0,000 0,000 6,336 0,360
Mínimo -1,768 0,003 -0,317 -3,128 -90,271 0,000
Máximo 2,684 0,276 0,109 4,762 68,363 0,986
Obs. 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094
Fonte: Elaboração própria.
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Antes de apresentar os resultados da estimação dos efeitos dos cho-
ques de oferta do BNDES, é importante discutir o que causaria essas 
variações exógenas em sua capacidade de empréstimos. A partir de 
2009, o BNDES passou a contar com empréstimos do Tesouro Nacio-
nal. Essa decisão de aportar recursos, sobretudo em 2009 e 2010, resul-
tou de decisão do governo em utilizar o BNDES como instrumento de 
política anticíclica. Assim, o Gráfico 7 expõe a evolução da magnitude 
dos empréstimos do Tesouro Nacional ao  BNDES em relação ao PIB e 
do choque de oferta de funding do  BNDES para os bancos repassarem 
recursos destinados ao investimento em máquinas e equipamentos.

Gráfico 7
Relação entre aportes do Tesouro Nacional e oferta de 
funding do BNDES
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Em 2009, os aportes tiveram como destino precípuo participa-
ção na capitalização da Petrobras, além do apoio a empresas com 
dificuldade de caixa em razão da desvalorização cambial no último 
trimestre daquele ano. Dessa forma, os efeitos dos aportes naquele 
ano foram maiores no apoio direto a empresas, e não nas operações 
de repasse de recursos. Já em 2010, o BNDES PSI teve seu primeiro 
ano de operação completa, resultando em 37% do total dos desem-
bolsos do BNDES.

Estimativa dos efeitos de choques do BNDES sobre 
o crédito bancário

Tendo em vista o objetivo de analisar os impactos de variações exó-
genas da disponibilidade de recursos do BNDES sobre o crédito 
bancário, este artigo segue a seguinte estratégia empírica:

gcredft = γ1αft + βf BNDES t + γ3Xft + mf + lt + εft (6)

Assim, o crescimento do crédito disponibilizado por cada banco 
f no período t – gcredft – é interpretado como função de: (i) choque 
específico de demanda de cada banco – αft –; (ii) choque de oferta 
do BNDES específico para o banco f – βBNDES esp,t (essa variável é a 
multiplicação da participação do BNDES no total do  endividamento 
no banco f em t-1 – θfBNDES,t-1 – pelo choque do BNDES – βBNDES t –; 
assim, βf,BNDES,t = θfBNDES,t-1 βBNDESt) –; (iii) vetor de covariáveis que 
contêm informações específicas de cada banco – Xft –; (iv) efeito 
fixo de cada banco para controlar por variáveis não observáveis 
constantes ao longo do tempo – mf –; (v) efeito fixo de tempo, para 
controlar para fatores comuns a todos os bancos em cada período 
t – lt –; e (vi) o termo de erro do modelo – εft.

O modelo tem como estratégia de identificação a hipótese de que 
a metodologia que deriva as variáveis de choque (demanda e oferta) 
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garante suas respectivas ortogonalidades com referência às demais 
variáveis que afetam o crescimento do crédito bancário. A Tabela 4 
contém os resultados das estimações.

Tabela 4
Resultados da estimação em painel com efeitos fixos

Variável dependente: 
crescimento do ativo 
de créditoft

(1) (2) (3) (4)

Choque BNDESft 0,675
(0,322)**

0,847
(0,261)***

0,492
(0,188)***

0,755
(0,235)***

Choque bancoft 0,424
(0,073)***

0,446
(0,077)***

0,447
(0,077)***

Alavancagemft-1 0,005
(0,003)

0,005
(0,003)

Ativo líquidoft-1/ativo 
totalft-1

0,657
(0,148)***

0,687
(0,149)***

Choque macrot 0,570
(0,217)***

Efeitos fixos do banco Sim Sim Sim Sim
Efeitos fixos de tempo Sim Sim Não Sim
R2 0,003 0,208 0,179 0,176
Obs. 1.094 1.094 1.094 1.094
Prob>F 0,071 0,000 0,000 0,000

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Erros-padrão robustos. ***significativo a 1%, **significativo a 5% e *significativo 
a 10%. A fim de controlar para outliers, foram excluídos da amostra os 1% com maior 
e menor variação do crédito.

Como se pode observar, o efeito de variações exógenas na oferta 
de recursos por parte do BNDES gera efeito positivo sobre o crédito 
bancário, mesmo controlando para efeitos de variações na demanda 
dos bancos. Em outras palavras, ao se depararem com uma expan-
são da oferta de funding do BNDES, os bancos captam esses recur-
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sos, sem retrair o crédito oriundo de outras fontes. O resultado po-
sitivo encontrado aponta para a ausência de um efeito  crowding-out 
no que diz respeito ao mercado bancário. Os resultados têm signifi-
cância estatística e econômica. De fato, uma variação de um desvio-
-padrão na oferta de recursos do BNDES tem como efeito expansão 
do crédito dos bancos de 3,0%.4

O efeito de choques de demanda, por parte dos bancos, também 
apresenta significância estatística e econômica, além de estabilida-
de quando se introduzem variáveis que afetam a disposição a con-
ceder crédito, como grau de alavancagem e de liquidez dos ativos. 
A variação de um desvio-padrão no choque de demanda implica um 
crescimento de 20,6% no crédito bancário. Como visto, a introdução 
de variáveis de controle específicas para cada banco pouco alterou 
o coeficiente do choque dos bancos, o que ratifica a hipótese de or-
togonalidade na construção das variáveis.

No que se refere aos resultados para alavancagem e liquidez dos 
ativos, as duas foram avaliadas com defasagem de um período, pois 
representam restrições para os bancos decidirem suas estratégias 
no início do período. O coeficiente para alavancagem não se mostra 
com significância estatística. Já o coeficiente para a parcela de ati-
vos líquidos é positivo, o que denota que os bancos procuram ajustar 
seu portfólio de ativos para um mix desejado de ativos líquidos e 
operações de crédito.

Os resultados expostos na Tabela 3 tratam os efeitos como se fos-
sem contemporâneos. Isto é, não há defasagem entre os choques de 
oferta e demanda e macro. Por isso, outro exercício é avaliar os efei-
tos das variáveis sobre o crescimento do crédito com a introdução de 
defasagem de um período. A Tabela 5 exibe os principais resultados.

4 Considerando que o crescimento médio dos ativos de crédito foi de 15,6% no 
período 2006-2013, trata-se, de fato, de um efeito significativo.
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Os resultados considerando defasagem temporal permanecem 
robustos e positivos para os três tipos de choque considerados: 
 BNDES, bancos e macro. No entanto, o efeito do choque de oferta 
de funding do BNDES perde significância. Além disso, o choque de 
demanda por parte dos bancos arrefece.

Tabela 5
Resultados da estimação em painel com efeitos fixos e 
defasagem temporal

Variável dependente: 
crescimento do ativo 
de créditoft

(1) (2) (3) (4)

Choque BNDESft 0,618
(0,302)**

0,554
(0,242)**

0,607
(0,307)**

0,572
(0,250)**

Choque bancoft 0,165
(0,058)***

0,166
(0,058)***

0,165
(0,062)***

0,162
(0,062)***

Alavancagemft-1 -0,007
(0,004)*

-0,007
(0,004)*

Ativo líquidoft-1/ 
ativo totalft-1

0,549
(0,199)***

0,592
(0,194)***

Choque macrot 0,552
(0,221)**

0,593
(0,219)***

Efeitos fixos do banco Sim Sim Sim Sim
Efeitos fixos de tempo Sim Não Sim Não
R2 0,05 0,04 0,02 0,01
Obs. 915 915 915 915
Prob>F 0,0005 0,002 0,0001 0,0013

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Erros-padrão robustos. ***significativo a 1%, **significativo a 5% e *significativo 
a 10%. A fim de controlar para outliers, foram excluídos da amostra os 1% com maior 
e menor variação do crédito.

Nessa especificação, o efeito da alavancagem é o esperado, em-
bora fraco. O coeficiente negativo indica que bancos mais alavanca-
dos tendem a reduzir seu crédito no período seguinte. O oposto ocor-
re com bancos mais líquidos, a exemplo do observado na Tabela 3.
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Considerações finais

Este trabalho buscou investigar os efeitos sobre o crédito bancário 
de expansões na oferta de funding para repasses de recursos, via 
operações indiretas, do BNDES. Adotando metodologia que permi-
te decompor o crescimento do endividamento bancário em compo-
nentes independentes, pode-se observar que variações da oferta de 
recursos do BNDES têm impacto positivo sobre a disponibilidade 
de crédito bancário.

Esse resultado indica que o BNDES tem impacto macroeconômico 
relevante no mercado de crédito bancário. Levando em conta que a 
amostra considera até mesmo bancos que não têm relação de endivi-
damento com o Banco, os efeitos estimados são substantivos: a varia-
ção de um desvio-padrão no funding do BNDES acarreta, na média, 
um crescimento do crédito de 3%. Com isso, pode-se concluir que a 
atuação do BNDES não produz efeito crowding-out no mercado de 
crédito bancário. O diagnóstico é o oposto. A flexibilidade do mercado 
de crédito brasileiro, fruto da complementaridade entre as instituições 
oficiais e os bancos privados, confere-lhe uma característica singular, 
fornecendo ampla capacidade de resposta sob condições extremas.

Essa complementaridade fica bastante evidente no segmento de 
longo prazo, uma vez que a restrição a esse tipo de operação por 
parte das instituições privadas parece estar menos ligada ao grau 
de aversão ao risco e mais à ausência de fontes estáveis de funding. 
O BNDES preenche essa lacuna.
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Resumo
O BNDES busca aplicar os princípios de gestão da qualidade, plane-
jando e executando sua política operacional e avaliando constante-
mente os resultados alcançados. Nos últimos anos, tem empenhado 
esforços em monitoramento e avaliação de seus instrumentos de apoio 
e de projetos de grande impacto. O tema inovação tem papel funda-
mental na competitividade das empresas e, por isso, foi priorizado na 
estratégia do Banco e também no processo de avaliação. O Fundo Tec-
nológico – BNDES Funtec é a única fonte não reembolsável do Banco 
de apoio à inovação e tem por finalidade apoiar a pesquisa aplicada 
em projetos de instituições tecnológicas (IT) com a interve niência de 
empresas. Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados da pri-
meira avaliação de efetividade do BNDES Funtec realizada segundo a 
metodologia Análise Sistêmica de Efetividade (ASE).

Palavras-chave
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Abstract

The BNDES seeks to apply the quality management principles, 
planning and executing its operational policy and constantly 
evaluating the results achieved. In recent years, it has committed 
efforts in monitoring and evaluation of supporting instruments and 
high-impact projects. Innovation plays a key role in the companies 
competitiveness and, because of that, it was a priority in the Bank’s 
strategy and also in the evaluation process. The Technology Fund – 
BNDES Funtec is the only non-refundable source of the Bank 
to support innovation, with the aim to support applied research 
projects of technological institutions (ITs) with the participation 
of companies. This article aims to present the results of the first 
effectiveness evaluation of the BNDES Funtec performed according 
to the Systemic Analysis of Effectiveness methodology (SAE).

Keywords

BNDES Funtec. Monitoring and evaluation. Systemic analysis of 
effectiveness. Balanced Scorecard. Innovation.
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Introdução

Desde sua criação em 1952, o BNDES acompanha os projetos que 
apoia. Com isso, além de cumprir exigências legais e garantir a cor-
reta aplicação de seus recursos, alimenta seu planejamento e seu 
conhecimento setorial. Mais recentemente, o Banco deu início à 
construção de uma agenda de monitoramento e avaliação (M&A) e, 
em 2011, formalizou a estrutura responsável pela gestão do Sistema 
de M&A.1 Entre as atividades conduzidas desde então, destaca-se 
a adoção da metodologia do quadro lógico (QL) na formulação, no 
monitoramento, na avaliação e na renovação de programas.

Adicionalmente, a metodologia do QL foi aplicada para conhe-
cer o resultado agregado dos esforços do BNDES de incentivo à 
inovação, consolidando informações sobre projetos apoiados por 
todo portfólio de instrumentos voltados a esse fim. A linha BNDES 
Inovação é o principal produto do Banco voltado para o apoio à ino-
vação. Além dela, o apoio do BNDES à inovação pode ser feito por 
meio de programas específicos (Profarma, Prosoft, Proengenharia, 
entre outros), pelo apoio de instrumentos indiretos (Cartão BNDES 
e MPME Inovadora) e pelo BNDES Funtec.

Na elaboração do QL de inovação, foram identificados quatro 
eixos de atuação do BNDES. O primeiro explicita o apoio à capa-
citação em inovação das empresas brasileiras e tem como objetivo 
tornar as empresas apoiadas mais propensas a inovar. O segundo 
trata do apoio ao desenvolvimento de produtos ou processos inova-
dores com o propósito de gerar valor econômico para as empresas 
apoiadas. O terceiro considera o apoio à melhoria da gestão e ao 
fortalecimento da estrutura de capital de empresas inovadoras, pela 

1 A Gerência de Avaliação de Efetividade e Emprego na Área de Planejamento. Pa- 
ra mais informações sobre as avaliações de efetividade realizadas pelo  BNDES, 
acesse <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/ 
BNDES_Transparente/Efetividade/>.
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participação direta do BNDES nas empresas ou por meio de fundos 
de investimento. E o quarto aborda o apoio do BNDES ao desenvol-
vimento de tecnologias por instituições de pesquisa, cujo resultado 
esperado é a conversão do conhecimento acadêmico em projetos de 
inovação, que traduz o resultado de um instrumento específico, o 
Fundo Tecnológico – BNDES Funtec.

A avaliação do BNDES Funtec pelo modelo de QL mostrou-se in-
suficiente para captar a diversidade de suas externalidades positivas. 
Nos casos em que se quer captar transformações econômicas e so-
ciais complexas, é recomendável que se abra mão da simplicidade do 
QL em prol da adoção de ferramentas mais potentes de M&A. Assim, 
optou-se pela adoção da Análise Sistêmica de Efetividade (ASE).

Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados da primeira 
avaliação de efetividade do BNDES Funtec realizada segundo a me-
todologia ASE. Para isso, o trabalho está organizado em seis seções. 
Além desta introdução, a segunda seção descreve o Fundo Tecno-
lógico, suas características, objetivos e diretrizes. A terceira expõe 
a metodologia de análise de efetividade adotada. A quarta discute 
os resultados obtidos, e a quinta apresenta as lições aprendidas na 
aplicação da avaliação. Por fim, a sexta aponta recomendações para 
continuidade e aprimoramento de futuras avaliações do fundo.

O BNDES Funtec

Constituído em 1964 no BNDES, com a finalidade de financiar a im-
plantação de programas de pós-graduação nas universidades brasi-
leiras, o Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (Funtec) foi 
descontinuado em 1967.2 Ciente da dificuldade do sistema brasileiro 

2 Em 1969, por meio do Decreto-Lei 719, foi criado o Fundo Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com base na experiência do 
Funtec. Sua secretaria executiva é a Finep – Inovação e Pesquisa, desde 1971 
(conforme consulta em 2.4.2016 ao website <www.fndct.mcti.gov.br>).
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de inovação para converter sua boa performance em produção cien-
tífica em inovação e competividade na indústria (DIAS; ALMEIDA, 
2013), o BNDES recriou o Funtec em 2006, em novas bases. A partir 
de então, seu papel passou a ser o de promover a parceria entre ins-
tituições tecnológicas (IT) e empresas em projetos que resultem em 
novos produtos e processos que possam ser introduzidos no mercado.

O BNDES Funtec é o único instrumento não reembolsável do 
Banco para apoio à inovação. Sua finalidade é apoiar a pesquisa 
científica e tecnológica aplicada em projetos desenvolvidos por ITs 
com a interveniência de empresas. Essa parceria é fundamental para 
aproximar o conhecimento da academia da estratégia de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (P,D&I) das empresas brasileiras, ge-
rando tecnologias com potencial de serem introduzidas no mercado.

Para atender a esse objetivo, o fundo é estruturado segundo as 
seguintes diretrizes:

a) buscar soluções de gargalos e oportunidades tecnológicas 
para o desenvolvimento sustentável do país;

b) concentrar esforços em temas específicos, nos quais as empre-
sas brasileiras possam vir a assumir papel de destaque ou lide-
rança no plano mundial, evitando-se a pulverização de recursos;

c) assegurar a continuidade dos esforços desenvolvidos pelas 
instituições tecnológicas e empresas em áreas selecionadas, 
objetivando acelerar a obtenção dos resultados;

d) apoiar projetos que contenham mecanismos que prevejam a 
efetiva introdução de inovações no mercado; e

e) fomentar a aproximação entre ITs e empresas, promovendo 
a aplicação de conhecimento gerado na academia ao setor 
produtivo.

O BNDES Funtec foi retomado em 2006, com início de contra-
tações e desembolsos em 2007. O Gráfico 1 mostra os dados histó-
ricos do fundo até o fim de 2015.
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Gráfico 1
Histórico da carteira do BNDES Funtec (em R$ milhões)
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Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Atualizado em 31.12.2015.

Desde sua reativação em 2006, o BNDES Funtec vem passando 
por um processo de melhoria contínua, com ajustes no processo e 
nas normas, em que a complexidade do instrumento se refletia em 
questões jurídicas, elaboração de documentações específicas e nor-
mas distintas das habituais no Banco.

Em 2008, foi constituído o Comitê Consultivo do Fundo Tecno-
lógico (CCTEC),3 com a missão de avaliar os projetos que pleiteiam 
apoio do BNDES Funtec, quanto a seu mérito técnico, ao risco tec-

3 O CCTEC, formado por representantes do  BNDES e especialistas externos, 
tem caráter consultivo e atribuição de avaliar a qualidade técnica dos projetos 
submetidos no âmbito do BNDES Funtec. Seu parecer é apresentado ao Comitê 
de Enquadramento e Crédito do BNDES, que delibera sobre o acolhimento do 
projeto, que, caso aprovado, seguirá para fluxo-padrão de análise, aprovação, 
contratação e acompanhamento.
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nológico, ao grau de ineditismo e às capacitações das proponentes: 
das ITs, na execução do projeto, e das empresas intervenientes, na 
introdução da nova tecnologia no mercado.

Desde 2007, a definição dos focos4 de atuação do BNDES 
 Funtec é uma missão que congrega diversas fontes de inspiração, 
políticas públicas, tendências globais e conhecimento setorial inter-
no. Até 2009, o fundo apoiou a construção de laboratórios para via-
bilizar a superação de gargalos de infraestrutura de P&D. Mesmo 
nesses casos, buscou-se induzir parcerias com empresas, incluindo 
no escopo desses projetos pesquisas aplicadas. Em 2012, passados 
cinco anos de operação e aprendizado interno, o BNDES decidiu 
reduzir o número de focos e melhorar seu detalhamento, refinando 
a descrição das tecnologias desejadas. Em 2013, o processo de de-
finição dos focos foi aprimorado, incorporando critérios objetivos 
que refletem as diretrizes do fundo. Como exemplo de critério, há 
indicadores em escala Likert5 relacionados ao atendimento do foco 
proposto às diretrizes do fundo. E a partir de 2016, passou a incor-
porar uma dimensão de resposta a desafios globais e nacionais de 
longo prazo, compatível com os prazos de desenvolvimento e in-
serção no mercado das tecnologias apoiáveis pelo fundo, conforme 
mostra o Quadro 1.

Quanto às normas, foi preciso criar modelos específicos, como 
Roteiro de Apresentação de Projeto, Relatório de Análise e Minuta-
-Padrão de Contrato.

Além das melhorias já relatadas, o BNDES estruturou uma me-
todologia de M&A para acompanhamento dos resultados e da efeti-
vidade desse fundo, objeto deste estudo.

4 O BNDES Funtec tem focos estratégicos de atuação, que delimitam as áreas 
tecnológicas passíveis de apoio. Esses focos são revistos anualmente.

5 Metodologia apresentada por Likert (1932).
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Quadro 1
Focos do BNDES Funtec alinhados aos desafios globais

Tendências 
globais

Subtendências Complexos 
industriais 

relacionados

Focos/fomento 
BNDES Funtec

Demografia Segurança 
alimentar

Agropecuária FOCOS: Manufatura avançada 
e sistemas inteligentes; 
semicondutores

Envelhecimento  
da população

Complexo 
Industrial da 
Saúde

FOCOS: Medicamentos com 
novos princípios ativos para 
doenças crônicas; minerais 
portadores de futuro; 
semicondutores aplicados à 
eletrônica em saúde

Urbanização Cidades 
Inteligentes: 
Mobilidade 
Urbana; 
Infraestrutura 
(Energia e Água); 
Edificações; 
Serviços Públicos

FOCOS: Manufatura avançada 
e sistemas inteligentes; 
semicondutores aplicados a 
cidades inteligentes; minerais 
portadores de futuro

 
FOMENTO: Inova Cidades 
Inteligentes; Minerais 
Portadores de Futuro

Infraestrutura 
das Cidades 
(Energia)Escassez de 

recursos 
Energia

Petróleo e Gás; 
Sucroenergético; 
Energia 
Fotovoltaica

FOCOS: Tecnologias para P&G;
pré-tratamento de biomassa; 
energia fotovoltaica 
(semicondutor, silício grau solar, 
baterias e células-combustível) 

Mudanças 
climáticas 

Redução de 
emissões

Automotivo FOCOS: Veículos automotores 
de baixo impacto ambiental; 
semicondutores 

Fonte: Elaboração própria.
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Preparação da avaliação: análise sistêmica de 
efetividade aplicada ao BNDES Funtec

No início da construção do Sistema de M&A de efetividade do 
 BNDES, por volta dos anos 2010, identificou-se a necessidade de 
adotar uma metodologia que explicitasse os objetivos dos instru-
mentos financeiros, de forma padronizada, permitindo futura ava-
liação de sua efetividade. Um dos primeiros esforços para isso foi a 
tentativa de estruturar o modelo de M&A da atuação do BNDES no 
apoio à inovação, do qual o BNDES Funtec faz parte.

Para auxiliar esse processo de avaliação ex ante, foi utilizado o 
QL,6 um instrumento de planejamento que apresenta, em relações 
de causa e efeito, a conexão entre as entregas imediatas do progra-
ma aos objetivos pretendidos. Identifica também indicadores que 
devem ser acompanhados, suas fontes e suposições importantes 
(que são fatores externos ao projeto, mas que devem ser considera-
dos para seu sucesso).

O QL foi escolhido por se tratar de uma abordagem simples 
e coesa, de fácil aplicação e entendimento. No entanto, sabe-se 
que sua lógica é linear e simplificadora. A aplicação do QL para o 
monitoramento dos diversos instrumentos de inovação tem como 
principal vantagem a possibilidade de acompanhar agregadamente 
o desempenho (e os principais efeitos) do BNDES nesse tema. Con-
tudo, para uma avaliação mais aprofundada sobre um instrumento 
específico, será que essa abordagem seria suficiente? E se esse ins-
trumento específico for o BNDES Funtec, com suas características 
tão complexas?

O Quadro 2 apresenta o componente do QL relativo ao BNDES 
Funtec. Como produto imediato (linha Produtos ou Serviços), entre-

6 Para mais explicações sobre o QL ou suas variações de nome e forma, é possível 
consultar Pfeiffer (2000), Brasil (2001) ou Cassiolato e Gueresi (2010).
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ga projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) concluídos exito-
samente, ou seja, espera-se que os projetos apoiados sejam levados 
até o fim da pesquisa científica (captados pelo indicador “projetos 
concluídos”), que sejam tecnologicamente viáveis (indicador “obje-
tivos da operação alcançados”) e que contribuam para o avanço da 
produção de conhecimento (indicador “patentes depositadas”).

Como efeito direto, espera-se que o BNDES Funtec, por meio de 
seus projetos de conhecimento aplicado, seja capaz de gerar proje-
to de inovação, ou seja, que se tornem operacionalmente viáveis e 
assim sejam levados ao mercado. Por fim, como efeitos indiretos, 
os projetos apoiados podem contribuir para que as empresas inter-
venientes sejam mais competitivas em suas atividades econômicas 
e para que o Brasil alcance relevância no desenvolvimento tecnoló-
gico mundial.

Quadro 2
Quadro lógico do BNDES Funtec

Lógica de 
intervenção

Indicadores Fontes de 
comprovação

Suposições 
importantes

Efeito 
indireto

Brasil alcança 
relevância no 
desenvolvimento 
tecnológico 
mundial

Empresas 
apoiadas são 
competitivas em 
suas atividades 
econômicas

Global 
Innovation 
Index (GII)

GII – Innovation 
Input 
Sub-Index

GII – Innovation 
Output 
Sub-Index

Evolução do 
faturamento 
(por setor no 
Brasil)

Insead

PIA/PAS

Inovação mantém- 
se como prioridade 
nacional

(Continua)
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(Continuação)

Lógica de 
intervenção

Indicadores Fontes de 
comprovação

Suposições 
importantes

Efeito 
direto

Conhecimento 
acadêmico 
aplicado gera 
projetos de 
inovação

Projetos 
desenvolvidos 
pelo BNDES 
Funtec levados 
ao mercado

BNDES Não há novas 
dificuldades 
regulatórias ou 
legais impedindo o 
desenvolvimento 
ou utilização de 
inovações

Não há piora em 
seu ambiente de 
negócios

Não há gargalos de 
infraestrutura

Empresa tem 
gestão estratégica 
eficiente

Não há exigências 
tarifárias ou não 
tarifárias punitivas

Produtos e 
serviços

P&D dos ITs 
concluídos

Projetos 
concluídos

Objetivos 
da operação 
alcançados

Patentes 
depositadas

BNDES Rota tecnológica 
demonstra-se 
tecnicamente viável

Empresa 
interveniente leva 
adiante resultados 
do projeto

Gestão adequada 
da inovação 
na empresa 
interveniente

Atividades Apoiar projetos 
de interesse 
estratégico para 
o país

Desembolso

Número de 
operações

BNDES Instituições 
apoiadas cumprem 
condições do 
contrato

Fonte: Elaboração própria.
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A questão que se colocou quando do interesse em avaliar o 
 BNDES Funtec foi: será que os indicadores constantes do QL ex-
pressam satisfatoriamente tudo o que o BNDES Funtec pode entre-
gar? O desconforto provém do fato de que o QL, em sua natureza 
simplificadora e, portanto, reducionista, restringiria a avaliação 
em efeitos muito específicos aos projetos (objetivos declarados). 
Isso poderia levar a uma conclusão equivocada sobre os efeitos 
gerados pelo fundo, quando na verdade ele afeta também outras di-
mensões não mapeadas pelo QL. Ou seja, mesmo que não se atinja 
o efeito direto esperado (introdução dos resultados do projeto no 
mercado), o apoio por meio do BNDES Funtec pode gerar exter-
nalidades, como a contribuição para a formação de uma cultura de 
parceria entre academia e empresa para além do projeto apoiado 
(efeitos sistêmicos).

Isso não significa que o QL não seja um instrumento adequado 
para auxiliar avaliações. Para exemplificar sua utilidade no processo 
de M&A do BNDES, é possível apontar duas avaliações: a primeira 
do BNDES Profarma e a segunda do BNDES Prosoft.7 Em ambos 
os casos, o QL permitiu que as avaliações fossem satisfatórias e 
respondessem aos anseios de seus gestores. A diferença parece re-
sidir na efetividade potencial de cada instrumento. Nos programas 
setoriais, a efetividade está mais próxima dos objetivos declarados 
e, por isso, podem ser considerados instrumentos finalísticos. Já no 
BNDES Funtec, a efetividade potencial aproxima-se dos efeitos sis-
têmicos, presentes em um programa temático (abrangendo vários 
setores) e complexo (focado em projetos de P&D, com suas incer-
tezas). Instrumentos com essas características podem ser chamados 
de estruturantes.

7 Respectivamente, Pieroni, Pereira e Machado (2011) e Medrado e Rivera (2013).
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Para tratá-los, foi necessária a identificação de uma metodologia 
capaz de perceber e caracterizar com mais clareza os efeitos sistê-
micos e seus indicadores. Essa busca resultou na adoção da ASE.8

A ASE inspira-se na abordagem do Balanced Scorecard (BSC) e 
seus mapas estratégicos para a compreensão de diferentes perspec-
tivas em uma mesma unidade e utiliza a Teoria Geral de Sistemas 
para identificar as relações entre as partes de um organismo. O BSC 
é uma ferramenta de gestão da estratégia empresarial que relaciona 
as atividades do negócio com a visão da organização e a estratégia 
pretendida. Trata-se de uma ferramenta inovadora, pois expandiu 
os objetivos corporativos para além de seus aspectos financeiros, 
incorporando outras dimensões, como a da aprendizagem, dos pro-
cessos internos e dos clientes. Apesar de tais perspectivas não serem 
finalísticas (como é a financeira, para a qual não há empresa que 
não tenha lucro no longo prazo), são essenciais e contributivas para 
o sucesso da organização. Isso tornou possível uma visão mais ba-
lanceada sobre o desempenho da organização, ao incorporar outros 
objetivos que, apesar de não serem novos, não detinham o destaque 
necessário e, portanto, poderiam passar despercebidos.

A estruturação dessa nova forma de pensar e agir pode ser apre-
sentada e comunicada por meio do mapa estratégico, que ordena essas 
perspectivas e seus objetivos de forma sistêmica, ou seja, é possível ca-
racterizar a empresa por meio de toda a sua cadeia de criação de valor, 
mostrada em cada perspectiva: seja como um emaranhado de capacita-
ções, como uma organização de processos internos, pelo atendimento 
de seus clientes, ou pela geração de lucro (KAPLAN; NORTON, 2004).

8 A explicação mais detalhada sobre o desenvolvimento da ASE pode ser acessa-
da em Pereira et al. (2014). Lá também é aplicada a metodologia para o BNDES 
Funtec. Assim, é possível entender as perspectivas escolhidas e como os efeitos 
foram definidos. Para esta seção deste trabalho, o importante é apresentar bre-
vemente a ASE do BNDES Funtec como preparação para a avaliação que foi 
feita e é mostrada na próxima seção.



78 Revista do BNDES 45, junho 2016

Essa organização de objetivos em diferentes perspectivas é fle-
xível o suficiente para ser adaptada em outras unidades de negócio 
que não somente em empresas privadas, como em órgãos da ad-
ministração pública e organizações sociais, conforme demonstram, 
respectivamente, Ghelman (2006) e Quintairos et al. (2009). A dife-
rença reside na estruturação entre as perspectivas, pois, enquanto a 
lucratividade é a razão de ser da empresa privada e por isso deve ser 
apresentada no topo do mapa estratégico, essa mesma perspectiva 
financeira seria alocada na base do mapa estratégico de uma organi-
zação sem fins lucrativos que precisa de fundos para desempenhar 
seu papel social. O que se buscou foi se apropriar dessa interpreta-
ção sistêmica possibilitada pelo BSC, que extrapola ou balanceia 
o desempenho de uma organização, para estruturar de forma não 
exclusivamente finalística a atuação do BNDES Funtec.

No entanto, a adaptação desse instrumento de uma unidade reco-
nhecida e identificada como uma empresa ou organização para uma 
política pública, que tem uma coletividade de organizações e po-
pulações que são os públicos-alvo da intervenção, como o  BNDES 
Funtec, requer o auxílio de uma sistemática para definir quem são 
os sujeitos do planejamento, suas partes e seus objetivos. O processo 
para definir os atores relevantes dessa aplicação do BSC ao BNDES 
Funtec e a conexão entre suas perspectivas com os sistemas que ele 
afeta veio da Teoria Geral de Sistemas, conforme apresentado por 
Bertalanffy (1969). Assim, a ASE (PEREIRA et al., 2014) estrutura 
uma intervenção nos seguintes procedimentos:

a) descreve a população-alvo como um sistema, ao definir os 
elementos desse sistema, suas inter-relações, insumos, produ-
tos e suas relações com o exterior;

b) descreve as características do sistema segundo as perspec-
tivas do BSC – competências, processos e atendimento a 
clientes/público-alvo;
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c) descreve a política ou programa como uma intervenção no 
funcionamento do sistema, ao explicitar seus objetivos em 
cada uma das perspectivas definidas na etapa anterior; e

d) define indicadores para monitoramento desses objetivos.

Embora tanto a ASE quanto o QL exprimam os efeitos desejados 
pela intervenção e seus indicadores para M&A, a ASE avalia mais do 
que os objetivos declarados dos projetos. A ASE analisa sistemica-
mente como a intervenção afeta o ambiente, em suas dimensões e ca-
racterísticas. Por isso, optou-se por sua adoção para avaliação de uma 
intervenção complexa como o BNDES Funtec, conforme a Figura 1.

Figura 1
ASE do BNDES Funtec
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Fonte: Pereira et al. (2014).

A ASE do BNDES Funtec está estruturada segundo três pers-
pectivas, que apresentam os sistemas afetados pela intervenção do 
Fundo Tecnológico (Competências, Processos Sistêmicos e Desen-
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volvimento Tecnológico), e, dentro de cada perspectiva, os objetivos 
pretendidos para cada sistema. A cada objetivo listado é atrelado 
pelo menos um indicador (são abordados na próxima seção), de 
modo que seja possível averiguar o grau de seu atingimento.

Como a totalidade dos recursos do BNDES Funtec é aplicada nas 
ITs, seu maior efeito quanto a capacitações se dá na oferta de ciência 
e tecnologia (C&T), conforme demonstra a perspectiva inferior da 
Figura 1. É esperado que o apoio do Banco contribua para suprir as 
lacunas de infraestrutura das ITs, ao modernizar ou expandir seus 
laboratórios. Outro objetivo do Fundo Tecnológico é estimular as 
ITs a aprimorar sua capacidade de gerenciamento de projetos, pois 
há uma série de exigências do BNDES para a IT receber o apoio, o 
que colabora para uma cultura de gestão de projetos. Um terceiro 
objetivo almejado é ampliar a oferta de mão de obra qualificada, de 
modo que seja possível a execução de projetos de pesquisa aplicada. 
Por fim, espera-se contribuir para que o conhecimento técnico no 
país evolua em direção (ou para além da) fronteira tecnológica.

Apesar de fundamentais, as competências não são suficientes 
para que os projetos atinjam seus objetivos. É preciso otimizar os 
processos. A perspectiva intermediária da Figura 1 apresenta os ob-
jetivos do BNDES Funtec nos Processos Sistêmicos. Em primeiro 
lugar, espera-se que os focos do BNDES Funtec direcionem os es-
forços acadêmicos de P&D de novos produtos e tecnologias. Como 
o processo de seleção de focos conduzido pelo BNDES considera 
o impacto das tecnologias-alvo na economia brasileira, esse dire-
cionamento pode promover maior alinhamento entre as iniciativas 
de P&D praticadas pelas ITs e as necessidades e oportunidades de 
melhoria do posicionamento competitivo das empresas brasileiras.

Ainda na dimensão Processo, o modelo estrutural do projeto 
 BNDES Funtec de parceria entre ITs e empresas intervenientes busca 
criar uma cultura de cooperação entre esses atores, com ganhos de efi-
ciência no processo inovativo. A prática operacional do BNDES nes-
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ses projetos de acompanhar e estimular uma negociação justa dos di-
reitos de propriedade intelectual (PI), além dos efeitos sobre o próprio 
projeto, traz ganhos de capacitação para ITs e empresas. Promove-se a 
cultura de apropriação de benefícios financeiros por meio dos direitos 
de PI e desenvolvem-se competências negociais em ambas as partes.

Por fim, a dimensão Desenvolvimento Tecnológico, mostrada na 
perspectiva superior da Figura 1, revela a contribuição dos projetos 
apoiados para o cumprimento dos objetivos do fundo. Verifica-se 
se as tecnologias desenvolvidas foram ou têm previsão de serem 
introduzidas no mercado e se há indícios do aumento de densidade 
tecnológica nos setores apoiados.

Como se pode notar, os benefícios esperados dos projetos do 
BNDES Funtec extrapolam os efeitos listados no QL. As externali-
dades geradas nas dimensões Competências e Processos Sistêmicos 
devem promover a evolução das capacitações das instituições envol-
vidas nesses projetos, contribuindo para formação de uma cultura e 
de um ambiente mais propícios à inovação no Brasil.

Avaliação

A aplicação da ASE aos projetos do BNDES Funtec seguiu as se-
guintes etapas:

• Definição da amostra – Levantamento dos projetos concluí dos 
até 2014 e totalmente desembolsados. A interpretação é que, 
para mensurar se os efeitos pretendidos ocorreram, é necessá-
rio que o projeto esteja concluído, o que dificilmente acontece 
antes de o valor contratado ser totalmente desembolsado. No 
entanto, trata-se de uma proxy, pois é possível que alguns dos 
projetos apoiados, mesmo que concluídos, ainda não revelem 
todos os efeitos possíveis, dada a defasagem temporal entre o 
desenvolvimento da tecnologia e sua introdução no mercado.
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• Amostra – A população total da pesquisa foi de 29 projetos, 
contratados entre junho de 2007 e março de 2012 e totalmen-
te desembolsados até 31 de dezembro de 2014. Desses, três 
ainda se encontravam em fase final de execução, não sendo 
possível medir seus resultados. Dessa forma, a amostra consi-
derada na pesquisa foi de 26 projetos. Obteve-se a resposta de 
22 questionários (85% da amostra), cujos projetos correspon-
dem a um total de R$ 198 milhões desembolsados. Participa-
ram dos 22 projetos 23 ITs e 15 empresas. Desses, sete proje-
tos não contaram com a interveniência de empresas porque se 
tratava de construção de laboratórios e porque seus objetivos 
não contemplavam o desenvolvimento de novas tecnologias.

• Elaboração do questionário Modelo de Avaliação de Projetos 
BNDES Funtec com perguntas sobre o projeto, incluindo os 
indicadores da metodologia. O questionário está estruturado 
da seguinte forma:

a) objetivo;

b) entregas: infraestrutura de P&D, geração de conhecimen-
to, objetivos alcançados, introdução do produto/processo 
no mercado, retornos econômicos;

c) instrumentos de proteção dos resultados do projeto;

d) execução do projeto;

e) divulgação do projeto;

f) benefícios gerados pelo projeto; e

g) sugestões sobre o BNDES Funtec.

• Envio do questionário ao coordenador do projeto na IT, res-
ponsável também por coletar respostas da empresa e da ins-
tituição de apoio.

• Consolidação das respostas dos questionários.
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Complementarmente à análise das respostas dos questionários 
respondidos pelas ITs, foi realizada análise qualitativa conduzida 
pelas equipes responsáveis por cada projeto.

Os resultados pelas perspectivas

Criação e fortalecimento de competências

Na perspectiva Competências, os resultados mostram o impacto 
dos projetos BNDES Funtec no ambiente de pesquisa universidade-
-empresa, fortalecendo competências de cada um de seus atores, 
conforme Figura 2.

Figura 2
Indicadores da perspectiva Competências

Investimentos (R$) Quantidade de 
laboratórios

Novos laboratórios 76.228.041 6

Modernização de laboratórios 21.095.985 8
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3,1

Fonte: Elaboração própria.

As competências que o Fundo Tecnológico espera modificar 
podem ser classificadas em ativos tangíveis ou intangíveis. “Suprir 
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as lacunas de infraestrutura para o desenvolvimento tecnológico” é 
entendido como o componente tangível. Como resultado dos pro-
jetos apoiados, tem-se a construção de seis, e a modernização de 
oito, laboratórios de relevância para o desenvolvimento tecnológico 
e sua totalidade de investimento.9 Como exemplo, podem ser citados 
o Laboratório de Estruturas Leves no Instituto de Pesquisas Tecno-
lógicas (IPT), o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medi-
camentos (NPDM) na Universidade Federal do Ceará (UFC) e três 
núcleos de terapia celular – Núcleo de Terapia Celular e Molecular 
(Nucel) da Universidade de São Paulo (USP); Laboratório Nacional 
de Células-Tronco Embrionárias (LaNCE) da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e USP e Centro de Tecnologia Celular 
(CTC) da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).

No caráter intangível, podem ser incluídos os outros três objeti-
vos. Para “estimular a evolução de conhecimento técnico no país, 
em direção ou para além da fronteira tecnológica”, observa-se o re-
levante percentual de 82% de ITs com o desenvolvimento de novas 
capacitações técnicas ligadas aos temas dos projetos. Como exem-
plo, podem ser citadas tecnologias desde o domínio de processos de 
fabricação e análise de estruturas leves para aeronaves, passando 
por capacitação no desenvolvimento de circuitos de baixo consumo 
de energia, até capacitação para o emprego de nanotecnologia para a 
melhor conservação e proteção dos produtos acondicionados e para 
o melhor formato e estruturação de embalagens.

Nas empresas, observa-se menor percentual de absorção de com-
petências técnicas, pois apenas 50% informaram incorporação de 
algum tipo de nova capacitação. Para aumentar o efeito nessa dimen-
são, o BNDES vem realizando melhorias nas normas e na análise 
dos projetos de BNDES Funtec no que diz respeito à interveniência 
de empresas. A capacidade da empresa de contribuir no desenvolvi-

9 Em reais correntes. 
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mento proposto, absorver a nova tecnologia e introduzir o resultado 
do projeto no mercado constitui um importante critério na seleção 
dos projetos apoiáveis e é tratada pelo CCTEC. A adoção de contra-
partida financeira mínima de 10% para empresas de todos os portes 
busca evitar o baixo comprometimento da empresa com os resultados 
do projeto. Tais práticas foram introduzidas e reforçadas durante o 
aprendizado operacional. Espera-se que tenham impacto positivo no 
aumento desse indicador no futuro. Com isso, o projeto do  BNDES 
Funtec conseguirá ampliar ainda mais seu efeito sobre a capacidade 
técnica das empresas intervenientes de desenvolver novos projetos 
de P&D ou de aprimorar os desenvolvimentos realizados.

Complementando o objetivo de aumentar o conhecimento no 
tema do projeto, observa-se a geração de 268 publicações técnicas. 
Vale esclarecer que há uma concentração de 70% das publicações 
em sete projetos de infraestrutura.10 Uma possível explicação é que 
nos projetos de P&D a prioridade não está na geração de publica-
ções, mas na proteção industrial dos resultados.

O terceiro objetivo da perspectiva Competências busca “am-
pliar a oferta de mão de obra qualificada para pesquisa aplicada”. 
Observa-se a média de 43 profissionais qualificados por projeto, 
com um total de 941 pessoas capacitadas. O número inclui todos os 
profissionais que participaram da equipe de pesquisa dos projetos, 
desde doutores e mestres até técnicos laboratoriais e graduandos. O 
indicador mediu não só os profissionais apoiados com recursos do 
BNDES, mas também com outras fontes, como bolsas do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O 
indicador representa o potencial de pessoas aptas a continuar atuan-
do nos desdobramentos do projeto ou a começar novas pesquisas 
ligadas aos temas apoiados.

10 Seis projetos de construção de novos laboratórios e um de relevante moderniza-
ção de laboratório existente, contabilizando os sete projetos que não apresenta-
ram P&D em seus escopos.



86 Revista do BNDES 45, junho 2016

O quarto e último objetivo da perspectiva Competências, “apri-
morar a capacidade de gerenciamento de projetos”, busca captar dois 
indicadores dos mais adotados em gestão de projetos: tempo e custo. 
Quanto ao tempo, observa-se a média de 49% de atraso no prazo 
previsto de conclusão dos projetos. Além de serem projetos de P&D, 
que muitas vezes têm mudanças em suas atividades planejadas, eles 
são gerenciados por ITs em sua maioria públicas, que estão subme-
tidas a normas de contratação de pessoal e serviços e aquisição de 
bens que tornam esses processos mais lentos.11 Em relação ao custo, 
foi verificado que, na média, os projetos registram elevação de 3,1%. 
Esse dado se refere à média da diferença entre o valor previsto e o 
realizado com recursos aportados pelo BNDES Funtec. Como no 
contrato-padrão do BNDES Funtec qualquer aumento do custo do 
projeto deve ser arcado pela empresa interveniente ou pela IT, tal va-
riação não foi coletada. Portanto, o indicador apurado não reflete a 
real média de aumento dos custos dos projetos. Para as próximas ro-
dadas de avaliação, pretende-se apurar também o aumento de custos 
arcado pelas instituições beneficiárias e intervenientes no projeto.

Melhoria de processos sistêmicos

Na perspectiva de Processos Sistêmicos, foi examinada a natureza 
das relações entre o ator central dos projetos de BNDES Funtec, a 
IT, e os outros agentes envolvidos. Os processos envolvidos na reali-
zação da pesquisa aplicada foram decompostos para fins de análise. 
Conforme a Figura 3, os objetivos nessa perspectiva são: indução 
do direcionamento de atuação da IT aos focos do BNDES Funtec, 
indução de parcerias IT-empresa e estímulo à relação negocial refe-
rente a acordos de propriedade intelectual (PI).

11 Pinho (2014) explica as dificuldades na medição de projetos de P&D apenas 
com indicadores tradicionais de gerenciamento de projetos, como prazo de 
conclusão. 
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No primeiro indicador, a pesquisa aponta que 90% das ITs fo-
ram direcionadas a atuar no tema dos projetos apoiados. Com isso, 
entende-se que esses projetos foram importantes para direcionar 
pesquisadores, seminários, produção científica e projetos dentro das 
ITs para o mesmo tema apoiado com o BNDES Funtec.

Figura 3
Indicadores da perspectiva Processos Sistêmicos
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tecnológico dentro
dos focos do

BNDES Funtec

Percepção sobre o projeto ter direcionado
a atuação da IT no foco do BNDES Funtec

% de 
respostas

Concordaram fortemente 70
Concordaram 20
Neutro 5
Discordaram 0
Discordaram fortemente 5

Percepção sobre o projeto ter induzido a 
parceria entre empresas e ITs

% de 
respostas

Concordaram fortemente 55
Concordaram 20
Neutro 15
Discordaram 10
Discordaram fortemente 0

Percentual de projetos sem conflito no
acordo de PI firmado*

73%
11 projetos

Fonte: Elaboração própria. 
* Dos projetos com P&D, 100% tiveram acordo de PI.

De forma complementar, observa-se que, na percepção de 75% 
dos coordenadores dos projetos, o apoio do BNDES Funtec foi funda-
mental para induzir novas parcerias com empresas. Esse fato ratifica 
o papel do BNDES Funtec em induzir não só as ITs a buscar projetos 
de pesquisa aplicados ao setor produtivo, mas também o entendimen-
to das empresas sobre os benefícios de desenvolver tecnologia em 
conjunto com a academia, de capacitar seus funcionários na intera-
ção com a equipe da IT e de potencializar seus esforços de P&D.
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Além do estímulo à relação IT-empresa em temas prioritários, 
o BNDES Funtec, por meio de sua diretriz de apoiar projetos de 
P,D&I com efetiva introdução no mercado, cumpre o papel de esti-
mular relações negociais de transferência de tecnologia e direitos de 
PI entre ITs e empresas. Todos os 15 projetos que tiveram escopo de 
P&D apresentaram acordo de PI prévio ao início de suas atividades. 
Entre esses, 73% informaram não ter apresentado conflito ou difi-
culdades quanto aos acordos firmados. Esse é um dado importante, 
levando-se em consideração que a cultura de proteção de PI nas ITs 
ainda é nascente e precisa trilhar uma trajetória de aprendizado, in-
clusive quanto ao entendimento de sua importância para gerar valor 
econômico com base nos resultados das pesquisas. Ainda é comum 
que as ITs não se preocupem com a formalização do acordo de PI ou 
com a negociação de sua participação nos direitos e nos resultados 
financeiros auferidos. Como, em muitos casos, ainda cabe ao pes-
quisador/coordenador do projeto essa negociação com as empresas, 
sua maior preocupação é viabilizar recursos para a realização do 
projeto e a manutenção de sua equipe. Assim, o BNDES busca atuar 
como mediador, com o intuito de construir acordos justos em fun-
ção dos esforços e dos recursos aportados pelas partes envolvidas.

Com a criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) nas 
universidades, que representam as ITs nessas negociações e reali-
zam os trâmites necessários para sua formalização, muitas ITs têm 
formulado diretrizes para o relacionamento de seus pesquisadores 
e subunidades com empresas. Os esforços dos NITs, dos ITs e do 
 BNDES se somam para promover o aprendizado e a cultura de ges-
tão estratégica da PI no ambiente acadêmico.

Esses três indicadores relacionados ao processo sistêmico de 
P,D&I ratificam o efeito relatado por algumas ITs, como é o caso do 
Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo (IPT), que informou 
ao BNDES que os projetos apoiados pelo BNDES Funtec serviram 
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de aprendizado e estímulo para mudança de cultura e de atuação da 
instituição. Segundo a IT, o controle gerencial, o conhecimento eco-
nômico setorial e a exigência do prévio acordo de PI reforçaram sua 
cultura de gestão de projetos de pesquisa com resultados mais rele-
vantes, além do considerável aumento de parcerias com empresas.

Promoção do desenvolvimento tecnológico

Finalmente, a última e mais importante perspectiva: o Desenvolvi-
mento Tecnológico. Como já relatado, essa perspectiva busca medir 
a contribuição direta dos projetos para o cumprimento dos objetivos 
do BNDES Funtec. Com essa finalidade, apresenta indicadores rela-
tivos ao sucesso do desenvolvimento das tecnologias apoiadas, bem 
como à efetiva introdução dos novos produtos e tecnologias no mer-
cado e ao aumento da densidade tecnológica nos setores apoiados.

Figura 4
Indicadores da perspectiva Desenvolvimento Tecnológico
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* Projetos que alcançaram totalmente seus objetivos previstos.
Os outros três projetos informaram conclusão parcial:

93%

Infraestrutura P&D
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dade
%

Taxa de conclusão total* 6 86 13 87

P&D

Taxa de projetos com tecnologia introduzida no 
mercado 10 67

Taxa de projetos cuja tecnologia tem previsão de 
introdução no mercado 4 26

Total
Número de patentes depositadas 50 

P&D:
Rastreabilidade Bovina (Ceitec) – chip do boi com produção na Alemanha e encapsulamento no
Ceitec. Ceitec desenvolveu outros chips, como o chip para rastreamento das impressoras HP, chip
para rastreamento de bolsas de sangue da Hemobras, entre outros.

Infraestrutura:
Chip Smart Grid (LSI-TEC) – todos os blocos de medições foram desenvolvidos e enviados para
produção do protótipo, previsão de produção até dez. 2016.

LaNCE – já foram geradas quatro linhagens de hESCs para pesquisa, ainda que o laboratório esteja
em construção (previsão  de conclusão em 2016).

Quanti-
dade

%

Quanti-
dade

%

Fonte: Elaboração própria.
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Quanto ao resultado dos projetos, a avaliação mostra que todos 
foram concluídos com algum sucesso. Conforme a  Figura 4, 87% dos 
projetos com escopo de P&D tiveram conclusão total de seus obje-
tivos originais. Vale esclarecer que os únicos dois projetos de P&D 
com conclusão parcial desenvolveram as tecnologias previstas, mas 
ainda demandam novos esforços para sua conclusão total. Em um 
deles, o “chip do boi” foi desenvolvido e já vem sendo encapsulado e 
comercializado pelo Ceitec, apesar de a produção do chip ainda estar 
sendo realizada na Alemanha, por causa do atraso na conclusão das 
obras da fábrica do Centro Tecnológico.12 O projeto do chip Smart 
Grid foi desenvolvido, mas ainda é necessária a realização da fase-
-piloto de produção, sob a responsabilidade da empresa intervenien-
te e com previsão de conclusão em 2016.13 Entre os sete projetos de 
infraestrutura, apenas a construção do LaNCE, da UFRJ e da USP, 
teve atraso e aumento dos custos. Para efeito da avaliação, o mesmo 
foi dado como concluído parcialmente, uma vez que já gerou quatro 
linhagens de células-tronco para desenvolvimento de aplicações tera-
pêuticas. Esse projeto tem previsão de conclusão em 2016.

Outro indicador que comprova o sucesso dos projetos BNDES 
Funtec é a taxa de 93% dos projetos com previsão de introdução 
da tecnologia no mercado, e 67% do total já levaram as tecnologias 
desenvolvidas ao mercado.

Utilizou-se também o indicador de números de pedidos de pro-
teção de PI (patente ou desenho industrial). Mesmo sendo limitado, 

12 O projeto, executado pela IT pública Ceitec S.A., desenvolveu um sistema de 
identificação por radiofrequência para rastreabilidade bovina, incluindo circui-
to integrado (chip) de identificação eletrônica, tag de rastreabilidade e processo 
de fabricação dos semicondutores em linha CMOS. A construção da fábrica do 
Ceitec S.A. não fazia parte do escopo do projeto BNDES Funtec.

13 O projeto, executado pelo LSI-TEC e a empresa IMS Soluções em Energia, de-
senvolveu protótipo de um chip para uso em equipamentos de medição e análise 
da qualidade da energia elétrica distribuída no país.
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ao não captar tecnologias bem-sucedidas que tiveram outras formas 
de proteção (direito de autor, marca ou segredo industrial), a amos-
tra gerou um total de cinquenta pedidos de proteção de PI. Apesar 
do número significativo, o projeto de Embalagens Valorizáveis – 
Instituto Nacional de Tecnologia (INT), UFRJ e Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)14 – foi, sozinho, responsável 
por 39 desses pedidos. Apenas seis projetos (40% dos projetos de 
P&D) tiveram pedidos de proteção de PI. Além dos pedidos já for-
malizados, alguns coordenadores das ITs informaram a intenção de 
proteger as tecnologias geradas.

Figura 5
Indicadores da perspectiva Desenvolvimento Tecnológico 
(continuação)
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Indicador proposto: Participação de produtos novos na receita
total das empresas intervenientes.
Questionário enviado às ITs – respostas foram insuficientes 
para quantificação. Segue análise qualitativa:

Enops – receita com equipamento desenvolvido (DVAP1) e ampliação do sistema de redução de
perdas por meio de nova operação na linha BNDES Inovação Produção (DVAP2).
Embalagens – contratos de Transferência de Tecnologia recém-assinados.

Tratamento câncer de pele – vendas de  242 equipamentos, dos quais 28 para o exterior.

Dois projetos da Rede Nacional de Terapia Celular (RNTC) – disponibilização de linhagens de
células-tronco para academia e empresas.

OLED (Phillips) – lote-teste de mercado comercializado dos produtos Undercabinet e Living Sculpture.

ASIC RFID – criação da empresa Hot Chip, com objetivo de operar sistemas voltados ao Brasil-ID com
previsão de receita após a fase-piloto.
Projeto Aruana (Mega Flex) –  software de rastreabilidade derivado do projeto BNDES Funtec sendo
comercializado.
Rastreabilidade Bovina (Ceitec) – receitas com o encapsulamento na Ceitec.

Ultracentrífugas de urânio – tecnologia licenciada para INB sem custo.

Organoclorados (IPT) – tecnologia está em processo de licenciamento.

Fonte: Elaboração própria.

14 O projeto, executado pelo INT, UFRJ e empresa Embrapa, desenvolveu embala-
gens valorizáveis para o acondicionamento de frutas e hortaliças. Tais emba-
lagens foram elaboradas com base no uso de materiais compósitos de polímeros 
e fibras naturais e design específico para cada produto, reduzindo o índice de 
perdas de alimentos acondicionados nas novas embalagens de 50% para 10%.
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O último objetivo do BNDES Funtec avaliado é aumentar a densi-
dade tecnológica dos setores apoiados. Como proxy dessa dimensão, 
foi adotado o indicador de participação de novos produtos na receita 
total das empresas intervenientes, uma vez que empresas inovadoras 
tendem a introduzir regularmente novos produtos de maior margem 
a seu portfólio.

No entanto, não foi satisfatória a apuração desse indicador em 
função do processo de coleta dos dados, tendo sido recebidas pou-
cas respostas. Verificou-se que, apesar da predisposição das empre-
sas de informar os dados solicitados, a mensuração do percentual de 
faturamento com novos produtos torna-se pouco eficaz logo após a 
conclusão do projeto, pois as empresas ainda não possuem receitas 
relevantes com as tecnologias recentemente introduzidas no merca-
do. Além disso, as empresas relataram dificuldades de segregar tais 
valores em seus faturamentos totais.

Apesar da impossibilidade de consolidar o indicador, observou-se 
que nove dos 22 projetos já possuem receita ou redução de custos as-
sociados à comercialização ou ao uso das tecnologias desenvolvidas.

Lições aprendidas

Como se trata da primeira avaliação de efetividade do BNDES 
 Funtec, a aplicação da ASE se mostrou bem-sucedida. Ainda assim, 
sua aplicação gerou aprendizados que deverão ser incorporados nas 
próximas avaliações. Foram também identificados benefícios além 
dos originalmente almejados.

No campo dos benefícios, independentemente dos resultados 
apurados, observam-se ganhos para o BNDES decorrentes da pro-
dução de informações mais detalhadas dos projetos encerrados, o 
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que permite o aprimoramento da gestão da carteira e das normas 
do fundo.

A partir dessa primeira avaliação, as discussões em torno das 
políticas do BNDES Funtec passarão a contar com o conhecimento 
cumulativo do histórico dos resultados dos projetos, de suas exter-
nalidades e dos impactos no ambiente de desenvolvimento tecnoló-
gico entre IT e empresa.

Outro benefício é a possibilidade de comunicar, divulgar e publi-
car a efetividade do apoio do BNDES Funtec, dando maior transpa-
rência e justificando publicamente a importância de tal apoio.

Como qualquer primeira avaliação, há limitações, dificuldades e 
questões que serão consideradas nas próximas rodadas.

O BNDES não identificou a necessidade de realizar grandes al-
terações nos processos e normas do BNDES Funtec, limitando-se 
a melhorias pontuais. Uma das demandas apresentadas pelas em-
presas e ITs apoiadas foi a manutenção de instrumentos estáveis de 
apoio à inovação, sem grandes alterações de um ano para outro. Nos 
últimos anos, o BNDES Funtec não sofreu alterações significativas 
em suas normas e processos, limitando-se a revisões pontuais de 
focos estratégicos.

Quanto à continuação da avaliação de efetividade do fundo, 
haverá o esforço de implementar, ainda em 2016, o processo de 
Análise Sistêmica de Efetividade de forma rotineira nos projetos 
BNDES Funtec à medida que esses se encerrem. Com isso, passará 
a compor as práticas operacionais do BNDES junto com o usual 
acompanhamento de projetos. Pretende-se que essas informações, 
geradas de forma contínua, sejam consolidadas e analisadas a cada 
dois anos.

Apesar de ter sido realizada uma rodada-piloto de validação 
do questionário em dois projetos, foram identificadas dificulda-
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des na sua aplicação em toda a amostra. A primeira delas foi a 
plataforma de desenvolvimento em Excel. Por causa de restrições 
técnicas, houve dificuldade de preenchimento, tornando árdua a 
consolidação de respostas heterogêneas. Sendo assim, pretende-se 
adotar uma plataforma mais adequada a esse fim, proporcionando 
mais facilidade de construção, preenchimento e coleta de dados 
do questionário.

Quanto às informações recebidas, identificou-se que as pergun-
tas subjetivas da perspectiva Processos Sistêmicos podem não refle-
tir a realidade, além de serem de difícil consolidação. Dessa forma, 
perguntas objetivas complementares já foram incorporadas ao novo 
modelo de questionário. Conforme mencionado na análise do in-
dicador “aumentar a densidade tecnológica dos setores apoiados”, 
as empresas tiveram dificuldade de informar dados de faturamento 
e investimento em inovação. Mesmo com as informações respon-
didas, não foi possível consolidá-las em um indicador único. Com 
isso, o novo modelo de questionário já apresentará perguntas mais 
específicas sobre esses dados.

A responsabilidade pelo preenchimento do questionário nessa 
avaliação coube exclusivamente ao coordenador do projeto, que ne-
cessariamente é um pesquisador da IT. Em muitos casos, notou-se 
sua dificuldade na obtenção de informações na empresa interve-
niente. Para saná-la, será criado questionário específico para as em-
presas intervenientes cujo preenchimento será de responsabilidade 
de seu próprio representante no projeto.

Por fim, para capturar de forma mais precisa as informações e 
impressões das partes envolvidas na execução dos projetos, optou-
-se por desmembrar o questionário em três modelos, que serão apli-
cados a cada uma das três partes envolvidas no projeto (gerente do 
BNDES responsável pelo projeto, coordenador da IT e representan-
te da empresa interveniente).
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Conclusão

O BNDES tem avançado significativamente em seus esforços de 
medir a efetividade de seu apoio à inovação. A avaliação conduzida 
segundo a metodologia do Quadro Lógico, que compila a contribui-
ção de todos os instrumentos de apoio à inovação, recebeu uma im-
portante complementação com a Análise Sistêmica de Efetividade 
do BNDES Funtec.

A aplicação da ASE ao BNDES Funtec mostrou-se um marco 
para a política de M&A do BNDES e, mais especificamente, para 
o aprimoramento do próprio fundo. Além de apurar os resultados 
relativos a seu objetivo declarado na dimensão Desenvolvimento 
Tecnológico, captura suas externalidades nas perspectivas Compe-
tências e Processos Sistêmicos.

Na perspectiva Competências, destaca-se a construção de labora-
tórios extremamente relevantes para o avanço tecnológico em alguns 
setores da economia brasileira, como nas áreas de saúde e eletrônica.

Na perspectiva Processos Sistêmicos, observa-se o importante 
papel do BNDES Funtec como indutor de uma cultura de ciência e 
tecnologia voltada a aplicações de mercado, da proteção e da nego-
ciação dos direitos de propriedade intelectual e de parcerias entre 
ITs e empresas.

E, por último, a perspectiva Desenvolvimento Tecnológico confir-
ma que projetos BNDES Funtec, além de seus efeitos estruturantes, 
também foram bem-sucedidos em seu objetivo declarado de gerar tec-
nologia e introduzir no mercado os produtos e processos desenvolvidos.

O próprio processo de avaliação também gerou aprendizado. A 
concentração da responsabilidade de resposta do questionário no 
coordenador do projeto se mostrou um limitante. Para superar essa 
dificuldade, o questionário original foi revisto e dividido em três. 



96 Revista do BNDES 45, junho 2016

Com isso todas as partes envolvidas no acompanhamento do projeto 
(IT, empresa interveniente e BNDES) terão suas colaborações cole-
tadas. Foi identificada a necessidade de revisão de alguns indicado-
res (como a apuração do aumento de custos). E a própria plataforma 
de coleta de informações será alterada, buscando maior eficiência 
na fase de consolidação.

Com base nos resultados apurados, pode-se concluir que o fundo 
tem sido muito bem-sucedido, tanto em sua finalidade quanto em 
seus efeitos sistêmicos. Além disso, foram identificados benefícios 
adicionais da avaliação tanto para uso interno, no aprimoramento 
do instrumento, quanto para comunicação à sociedade brasileira da 
efetividade do apoio do BNDES à inovação.
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Resumo

Este artigo tem por objetivos mostrar um panorama dos parques tec-
nológicos brasileiros e recomendar variáveis de caracterização que 
permitam identificar suas contribuições para promover a ino vação. 
Para isso, apresenta-se uma revisão bibliográfica que aborda a im-
portância da localização e do ambiente dos parques para o proces-
so de inovação, conceitos, histórico das iniciativas in ternacionais 
e perfil dos parques brasileiros, complementada por pesquisa de 
campo. Também é abordada a atuação do BNDES no tema e são 
discutidas alternativas de financiamento.

Palavras-chave

Parques tecnológicos. Financiamento. Inovação. Ambientes de ino-
vação. Empresas inovadoras.



100 Revista do BNDES 45, junho 2016

Abstract

This article aims to present an overview of the Brazilian technology 
parks and propose variables for a technology park characterization 
which contributes to promote innovation. In order to achieve 
these objectives, it presents a literature review that addresses the 
importance of the parks to the process of innovation, concepts, 
history of international initiatives and a profile of Brazilian parks, 
complemented by field research. It also describes the BNDES 
initiatives in the subject and discuss some financing alternatives.

Keywords

Technology parks. Financing. Innovation. Innovation environments. 
Innovative companies.
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Introdução

Os sistemas nacionais de inovação podem ser decompostos em gru-
pos – de acordo com as funções que exercem – que interagem entre 
si, convertendo o conhecimento em novos produtos e processos. Os 
ambientes de inovação e as estruturas de suporte constituem um 
importante componente desses sistemas e incluem os núcleos de 
inovação tecnológica (NIT), incubadoras, aceleradoras e os parques 
tecnológicos. Os parques são instituições criadas com o propósito 
de promover fluxos de conhecimento na interação entre empresas 
e instituições científicas e tecnológicas (ICT), resultando em de-
senvolvimento econômico e tecnológico. Apesar da heterogeneida-
de dos modelos existentes, há indícios de que empresas residentes 
sejam mais competitivas e inovadoras do que aquelas localizadas 
fora dessas estruturas. Por isso, o objeto central deste estudo são os 
parques tecnológicos, especialmente os brasileiros.

Este artigo busca acrescentar uma abordagem orientada ao fi-
nanciamento da implantação e expansão dos parques. Seus objeti-
vos gerais são analisar o panorama da implementação de parques 
tecnológicos no Brasil e recomendar variáveis de caracterização 
que permitam identificar suas contribuições para promover a ino-
vação. Seus objetivos específicos são descrever a importância dos 
parques tecnológicos e descrever os principais modelos de gestão e 
estruturas jurídicas, o perfil dos parques brasileiros e possibilidades 
de atuação do BNDES.

A metodologia adotada foi a realização de revisão bibliográfica 
complementada por pesquisa de campo. A revisão contempla des-
crição do sistema nacional de inovação e do modelo tripla hélice, 
conceituação, histórico, importância dos parques, fatores críticos de 
sucesso e panorama dos parques brasileiros. Adicionalmente, são 
apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, não exaustiva, 
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realizada pelo BNDES e aplicada nos parques brasileiros e nas em-
presas residentes. Com base nas pesquisas bibliográfica e empírica, 
são tecidas recomendações de variáveis de caracterização e acom-
panhamento do desempenho dos parques. Na sequência, discorre-se 
sobre a atuação do BNDES no tema e discutem-se alternativas de 
financiamento. Por fim, são apresentadas conclusões.

Sistema nacional de inovação e o modelo  
tripla hélice

Em 1977, com base em artigo de Nelson e Winter, foram desenvol-
vidos os fundamentos teóricos da abordagem evolucionista, conso-
lidados no livro Uma teoria evolucionária da mudança econômi-
ca, cuja primeira edição data de 1982. Os evolucionistas, também 
chamados de neoschumpeterianos, em razão da forte influência 
das ideias do economista Joseph Schumpeter, surgiram como uma 
alternativa crítica à teoria neoclássica. Decisões em condições de 
incerteza, racionalidade limitada, equilíbrios múltiplos e trajetórias 
tecnológicas questionavam pressupostos como o equilíbrio estático 
de mercado, a ampla disponibilidade de informações e a tomada 
racional de decisões pelos agentes econômicos. A teoria evolucio-
nária dedicou especial atenção ao ambiente e aos processos dinâmi-
cos de aprendizagem e conhecimento (MALERBA, 2002), levando 
ao conceito que, já nos anos 1990, ficou conhecido como sistemas 
nacionais de inovação. De forma resumida, pode-se conceituar sis-
tema nacional de inovação como um arranjo institucional, em que 
múltiplos participantes, incluindo universidades, institutos de pes-
quisa, empresas, governos, agências de fomento, sistema financeiro 
e instituições de coordenação interagem e se articulam, produzin-
do redes e padrões de cooperação, para geração, absorção e trans-
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missão de conhecimentos. A análise teórica e empírica de diversos 
sistemas nacionais de inovação indica a relação entre o desenvolvi-
mento de países e seus sistemas nacionais de ciência, tecnologia e 
inovação (FREEMAN; SOETE, 2008).

O conceito de sistema nacional de inovação foi desenvolvido e 
analisado em escalas menores, como sistemas regionais, sistemas 
locais e sistemas setoriais de inovação. Contudo, a simples localiza-
ção de uma empresa junto a uma universidade, ainda que sob a coor-
denação de entidades governamentais, não gera automaticamente 
novos produtos e processos. Em um mundo globalizado, em que no-
vas tecnologias de informação e comunicação transmitem notícias 
em tempo real, pode parecer um paradoxo que a proximidade física 
e geográfica seja um fator fundamental para geração, assimilação e 
transmissão de conhecimentos. Mas, enquanto a informação pode 
ser facilmente codificada e transmitida, o conhecimento nem sem-
pre é codificável. O custo marginal da transmissão de informações 
cai com a evolução das tecnologias; no entanto, o custo marginal 
da transmissão do conhecimento, em especial o tácito, cresce com 
a distância (AUDRETSCH, 1998). O parque tecnológico propõe-se 
a ser um espaço onde o fluxo de conhecimento se estabelece nas 
relações entre seus residentes (empresas e instituições tecnológicas).

Com base em artigos de Etzkowitz e Leydesdorff (1995; 2000), 
foi desenvolvido o conceito da tripla hélice (Figura 1), citado como 
modelo de atuação de vários parques tecnológicos visitados no 
presente estudo. Esse conceito está relacionado a uma nova visão 
do papel desempenhado pelas universidades na sociedade, que vai 
além de ensino e pesquisa, incorporando uma terceira missão: o 
desenvolvimento de novos conhecimentos científicos e tecnoló-
gicos, em cooperação com as empresas privadas. De acordo com 
essa abordagem, os processos de aprendizagem, aquisição e desen-
volvimento de conhecimentos são realizados por uma perspectiva 
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dinâmica, em que as universidades e instituições de pesquisa têm 
um papel proeminente. Dessa forma, diferentes organizações, como 
empresas iniciantes de base tecnológica (startups), incubadoras, 
aceleradoras, escritórios de propriedade intelectual, laboratórios e 
centros de pesquisa, em ambientes que promovam a inovação, como 
os parques tecnológicos, podem se articular em rede com agências 
de fomento, fundações de amparo à pesquisa e outras instituições 
públicas e privadas com os objetivos de, por meio da cooperação e 
troca de conhecimentos, introduzir novos produtos e processos no 
mercado e promover o desenvolvimento econômico.

Figura 1
Modelo tripla hélice

Academia

EmpresaGoverno

Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000).

No modelo tripla hélice, o governo encarrega-se de promover 
um arranjo institucional propício à interação entre academia e em-
presas, podendo atuar também como financiador, por meio de suas 
agências de fomento. A academia garante capacitação e transferên-
cia de conhecimento e tecnologia. E a empresa insere-se no arranjo 
transformando esse conhecimento em produtos e em valor econômi-
co. Nesse ambiente, o parque tecnológico propõe-se a promover as 
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interações entre esses atores. Assim, para compreender o potencial 
de um parque tecnológico, é necessário avaliar a dinâmica e o grau 
de envolvimento das partes (“hélices”) em seu projeto ou operação. 
Vale ressaltar que a evolução do conceito traz uma “nova hélice”: a 
sociedade civil.

Parques tecnológicos

Conceitos

Não existe consenso sobre o conceito de parques tecnológicos. O 
próprio termo tem derivações, sendo essas estruturas também co-
nhecidas como parques científicos e parques científico-tecnológi-
cos.1 Os autores optaram por apresentar definições institucionais, 
adotadas pelas associações de classe mundial e brasileira – respec-
tivamente, International Association of Science Parks (Iasp) e As-
sociação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores (Anprotec) –, e a dada recentemente pela Lei 13.243, de 
11 de janeiro de 2016.

• Iasp: Parque tecnológico é uma organização, gerida por pro-
fissionais especializados, cujo objetivo fundamental é au-
mentar a riqueza da comunidade em que se insere mediante 
a promoção da cultura da inovação e da competitividade das 
empresas e instituições intensivas em conhecimento associa-
das a ela. Para tal fim, o parque tecnológico: estimula e geren-
cia o fluxo de conhecimento e tecnologia entre universidades, 
instituições de pesquisa e desenvolvimento (P&D), empresas 
e mercados; estimula a criação e o crescimento de empre-
sas fundamentadas na inovação mediante mecanismos de in-

1 Adotou-se o termo parque tecnológico neste artigo.
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cubação e desdobramentos de empreendimentos (spin-off ); e 
provê espaço e instalações de qualidade e outros serviços de 
valor agregado.

• Anprotec: Os parques tecnológicos constituem um complexo 
produtivo industrial e de serviços de base científico-tecnoló-
gica. Planejados, têm caráter formal, concentrado e coopera-
tivo, agregando empresas cuja produção se baseia em P&D. 
Assim, os parques atuam como promotores da cultura da ino-
vação, da competitividade e da capacitação empresarial, fun-
damentados na transferência de conhecimento e tecnologia, 
com o objetivo de incrementar a produção de riqueza de uma 
determinada região.

• Lei 13.243: Parque tecnológico é um complexo planejado de 
desenvolvimento empresarial e tecnológico, promotor da cul-
tura de inovação, da competitividade industrial, da capaci-
tação empresarial e da promoção de sinergias em atividades 
de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de 
inovação, entre empresas e uma ou mais ICTs, com ou sem 
vínculo entre si.

Segundo Vilà e Pagès (2008), os parques tecnológicos devem 
promover o desenvolvimento regional e facilitar a parceria tecno-
lógica entre academia e empresas e o surgimento de empresas de 
base tecnológica. O principal elemento que os autores julgam ne-
cessário para definir o objeto de análise está presente nos três con-
ceitos apresentados, qual seja: iniciativa planejada, promotora da 
cultura da inovação e alinhada ao plano de desenvolvimento da re-
gião. Para fins deste estudo, será adotado o conceito estabelecido na 
Lei 13.243, por considerar o parque uma ação planejada que visa ao 
desenvolvimento empresarial e tecnológico via estímulo à inovação 
e promoção da relação entre empresas e ICTs.



107Parques tecnológicos: panorama brasileiro e o desafio  
de seu financiamento

Para verificar se um determinado parque enquadra-se no con-
ceito adotado, é necessário que se defina um conjunto de critérios 
de caracterização. Espera-se que o parque seja um complexo pla-
nejado de desenvolvimento empresarial e tecnológico. Na verifi-
cação, recomenda-se examinar sua origem, suas motivações e sua 
estratégia de inserção no sistema de inovação. Desde sua concep-
ção, é desejável que o projeto do parque esteja alinhado com as 
políticas e estratégia de desenvolvimento regional, representadas 
pela participação do município e/ou do estado. Para a garantia de 
condições mínimas para o desenvolvimento tecnológico, reco-
menda-se o envolvimento das secretarias de ciência e tecnologia 
locais, de agências de fomento, bem como de universidades e ins-
tituições tecnológicas.

Histórico

O histórico internacional dos parques tecnológicos revela que seu 
desenvolvimento ocorreu de forma espontânea e não estrutura-
da. A origem se deu, na década de 1950, nos Estados Unidos da 
 América (EUA), nas experiências do Vale do Silício, na  Califórnia. 
Seu sucesso contribuiu para o desenvolvimento de parques na 
 Europa no início dos anos 1970 (VEDOVELLO, 2000). Na Ásia, 
de acordo com Phan, Siegel e Wright (2005), o primeiro parque 
foi construído em 1970, na cidade de Tsukuba, no Japão. Segundo 
a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco), atualmente, há mais de quatrocentos parques 
instalados pelo mundo, com tendência de aumento. Em primeiro 
lugar, encontram-se os EUA com mais de 150 iniciativas. O Japão 
é o segundo colocado com 111; e a China tem aproximadamente 
cem, tendo construído seu primeiro parque em meados de 1980 
(UNESCO, [201-]).
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O estudo Parques Tecnológicos no Brasil. Estudo, Análise e 
Proposições, publicado em 2008 pela Associação Brasileira de De-
senvolvimento Industrial (ABDI) e a Anprotec, identificou três ge-
rações de parques tecnológicos, em função dos elementos que os 
tornaram singulares.

A primeira geração de parques caracteriza-se por um mode-
lo science push. Teve sua origem em iniciativas capitaneadas por 
universidades norte-americanas, que buscavam expandir sua re-
lação com empresas, como é o caso do Standford Research Park 
 (BIANCHI, 2008). Foram originados de forma espontânea, para 
promover o apoio à criação de empresas de base tecnológica e a 
interação de universidade com empresas. As regiões onde foram 
implantados já dispunham de características desejáveis em um 
ambiente inovador, tais como cultura empreendedora, mercado fi-
nanceiro desenvolvido (fundos e investidores) e infraestrutura. De 
forma geral, eram administrados pela própria universidade. Seu su-
cesso em revitalizar e promover o desenvolvimento regional inspi-
rou novas iniciativas na Europa e no Japão.

A segunda geração tem características do modelo demand pull, 
com práticas de gestão similares às empresariais. Ainda que uni-
versidades e governo participem da definição de suas diretrizes, a 
gestão é geralmente conduzida de forma independente. Os parques 
de segunda geração são seguidores. Foram originados de forma 
estruturada e planejada para replicar a experiência de sucesso dos 
parques pioneiros. Foram criados em torno de universidades com o 
intuito de se criar um polo de desenvolvimento por meio do estímu-
lo da relação academia-empresa. No geral, receberam apoio gover-
namental para sua implementação. A criação de tais parques consti-
tui-se em um “boom” de 1970 a 1990, nos EUA, no Reino Unido, na 
França e no Japão. Alguns exemplos são o Cambridge Science Park, 
no Reino Unido, e Sophia Antipolis, na França.
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Por fim, os parques de terceira geração são denominados es-
truturantes. Seu modelo busca absorver experiências da primeira e 
da segunda geração. Estão relacionados ao processo de desenvol-
vimento econômico de países emergentes. Também contaram com 
investimento estatal vultoso e objetivam o desenvolvimento urbano, 
regional e ambiental. Esses parques são identificados em países emer-
gentes como Coreia do Sul, Taiwan, Cingapura, entre outros euro-
peus (Irlanda, Finlândia e Espanha). Como exemplos, pode-se citar: 
o Chungan Tecnopark (Chung-Nan TP) e o Daegu  Technopark, na 
Coreia do Sul; e o One-North, em Cingapura, que inclui o  Singapore 
Science Park I e II, além do Biopolis.

Mais recentemente, muitas regiões têm adotado o modelo de 
áreas ou distritos de inovação, integrados às cidades, contemplando 
a concentração estratégica de atividades intensivas em conhecimen-
to, inovação e a renovação do espaço urbano. Nesse grupo, estão o 
22 @ Barcelona, na Espanha, e o Porto Digital, no Brasil.

No Brasil, em 1984, o Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq) lançou seu primeiro programa 
voltado a fomentar a implantação de parques tecnológicos. A partir 
de 2000, o tema voltou a se fortalecer como alternativa para pro-
moção do desenvolvimento tecnológico, econômico e social (ABDI; 
ANPROTEC, 2008).

O apoio à implantação de parques tecnológicos no Brasil se deu 
majoritariamente via recursos públicos não reembolsáveis, cujas 
principais fontes foram os governos estaduais e as agências de fo-
mento, como o CNPq e a Finep – Inovação e Pesquisa.

O planejamento e a implantação dos parques tecnológicos brasi-
leiros ocorreram em virtude de fatores como políticas públicas, ini-
ciativas da academia, evolução de incubadoras, vocação industrial, 
oportunidades de mercado e competência instalada.
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A importância dos parques tecnológicos

Em uma análise de desenvolvimento regional, Löfsten e Lindelof 
(2002) apud Machado, Castro e Silva (2005) revelaram que as em-
presas que estão instaladas nos parques apresentam crescimento de 
emprego e desempenho superiores aos daquelas que se localizam fora 
desses ambientes. Segundo Castells e Hall (1994) apud Bellavista e 
Sanz (2009), os parques científicos e as novas empresas sediadas nes-
ses fizeram contribuições consideráveis ao sucesso da economia de 
algumas regiões nas últimas décadas. Esses estudos corroboram a pre-
missa de que o fluxo de conhecimento é facilitado pela proximidade.

Ao reunir empresas e institutos de pesquisa na mesma locali-
dade, os parques tecnológicos desempenham papel importante no 
processo contínuo de criação e difusão do conhecimento. Nesses 
ambientes, o conhecimento é criado no trabalho realizado em parce-
ria pelos profissionais dos institutos, centros de pesquisa, empresas 
de base tecnológica e empresas inovadoras. O compartilhamento do 
conhecimento pode ser observado nos acordos e projetos das em-
presas situadas nos parques, quando usam plataformas de conhe-
cimento em conjunto, em joint ventures estratégicas ou em centros 
compartilhados entre organizações de pesquisa (públicas ou priva-
das) e empresas (BELLAVISTA; SANZ, 2009).

As empresas que se instalam em parques contam com vantagens 
em relação às localizadas fora deles (LÖFSTEN; LINDELOF, 2002 
apud MACHADO; CASTRO; SILVA, 2005). São elas:

• maior facilidade para as empresas relacionarem-se com am-
biente de redes de pesquisa;

• maior estímulo à busca de informações externas, tais como ins-
titutos de alto nível, consultores e grupos de empreendedores;

• atração de maior número de empreendedores;
• maior facilidade na distribuição de produtos.
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Estudos apontam que as empresas situadas nos parques apresen-
tam maior tendência a promover a elevação da qualificação de sua 
força de trabalho (KOH; KOH; TSCHANG, 2005) e têm taxas de 
sobrevivência maiores. Também são mais efetivas quanto à geração 
de novos produtos, serviços e patentes, conforme Siegel et al. apud 
Phan, Siegel e Wright (2005).

Adicionalmente, os parques tecnológicos atuam no processo de 
desenvolvimento de novos produtos e processos. Isso se verifica 
quando promovem a convivência de profissionais de perfis hetero-
gêneos e facilitam conexões organizacionais pela articulação entre 
uma variedade de atores. Dessa forma, o parque pode atuar na difu-
são do conhecimento e se tornar essencial para promover a conexão 
entre os conhecimentos necessários para inovar (BELLAVISTA; 
SANZ, 2009).

Além da atuação do próprio parque, é importante que as insti-
tuições contem com capacitação e equipes preparadas para atuar 
no complexo processo de combinação de conhecimentos em prol 
da inovação. Empresas precisam ter capacidade de absorver tecno-
logias desenvolvidas no meio acadêmico e a academia precisa ter 
competência para negociar e transferir tecnologia para empresas. 
Markman et al. (2005) apud Machado, Castro e Silva (2005) identi-
ficaram que a expansão de empresas de base tecnológica por meio de 
parques tecnológicos é determinada pela forma como a tecnologia 
é transferida dos laboratórios acadêmicos para as empresas. Assim, 
os referidos autores destacam o papel intermediário dos escritórios 
de transferência de tecnologia das universidades. Segundo os au-
tores, por meio desse processo, diversas universidades americanas 
estão tornando-se parte de uma vasta comunidade de negócios, que 
reúne cientistas em uma cadeia de valores de criação de empresas, 
incubadoras, parques e indústria. Vale destacar que, a partir da Lei 
de Inovação de 2004, as universidades brasileiras criaram NITs, que 
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assumiram a função de representar a academia nas negociações de 
transferência de tecnologia e parcerias com empresas.

Fatores de sucesso dos parques tecnológicos

Segundo Bellavista e Sanz (2009), em pesquisa realizada pela Iasp em 
2007 com uma amostra de 77 de seus 268 membros, foram elencados 
cinco fatores críticos de sucesso para um parque tecnológico. A saber: 
imagem/prestígio do parque, localização, ligação com universidades 
e institutos de pesquisa, suporte institucional e demanda local.

Outros pontos citados como fatores que afetam o desempenho e 
a competitividade dos parques são: a qualidade geral das empresas 
residentes, o número e a qualidade dos serviços oferecidos e a dife-
renciação da região do parque em relação às adjacentes.

De acordo com pesquisa de Mian et al. apud Rowe e Commins 
(2008), um parque tecnológico tende a obter mais sucesso se estiver 
em uma região que tenha: uma economia expressiva, diversificada 
e bem estabelecida; base de pesquisa forte; cultura de empreende-
dorismo; stakeholders, incluindo universidade e centro de pesquisa, 
engajados ativamente em liderar e dedicar recursos para estabelecer 
o parque tecnológico e gerenciamento proativo e empreendedor.

Ademais, o artigo de Rowe e Commins (2008) propõe outros 
dois fatores críticos de sucesso, aplicados sobretudo às economias 
de países emergentes. O primeiro é a natureza da cultura de negó-
cios de um país ou região, particularmente em relação à proteção 
da propriedade intelectual, aos padrões de qualidade, à propensão 
de difusão de tecnologia dos centros de conhecimento para as em-
presas. E o segundo, a presença de mercados nacionais acessíveis 
para empresas baseadas em tecnologia, em economias em transição 
ou desenvolvimento.
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Panorama dos parques tecnológicos no Brasil

Segundo o Estudo de Projetos de Alta Complexidade –  Indicadores 
de Parques Tecnológicos, realizado pela UnB, em 2013 existiam 
94 iniciativas de parques tecnológicos2 conhecidas no Brasil. Des-
ses 94, oitenta responderam à pesquisa realizada no estudo. Con-
siderando esses oitenta, 24 estavam em estágio de projeto, 28 em 
implantação e 28 em operação.

Dos oitenta parques tecnológicos analisados, 84% encontravam-
-se nas regiões Sul e Sudeste, em diversas fases de desenvolvimento. 
O Nordeste tinha quatro parques em operação e dois em implanta-
ção. Juntos, Centro-Oeste e Norte contavam com sete empreendi-
mentos, nenhum em operação (Gráfico 1).

Gráfico 1
Parques tecnológicos por região

Sudeste; 41%

Sul; 43%

Nordeste; 7%

Centro-Oeste; 4% Norte; 5%

Fonte: CDT/UnB (2013).

2 O estudo da UnB define parques tecnológicos como instituições que têm por 
objetivo promover uma infraestrutura técnica, logística e administrativa para 
ajudar pequenas empresas a desenvolver seus produtos, aumentar sua compe-
titividade, favorecer a transferência tecnológica e a criação de um ambiente 
propício à inovação. O conceito é convergente com o adotado neste artigo e 
representa o mesmo objeto de análise. 
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De acordo com o estudo, 40% das 939 empresas instaladas nos 
parques que responderam ao questionário estavam situadas na re-
gião Sul, 32% na região Nordeste e 25% no Sudeste. Juntas, as 
 regiões Centro-Oeste e Norte abrigavam 33 empresas (3% do total).

Até junho de 2013, essas iniciativas geraram 32.237 empregos, 
distribuídos conforme Gráfico 2.

Gráfico 2
Empregos gerados nos parques tecnológicos

1.797
531

29.909

Institutos de pesquisa Gestão dos parques Empregos nas empresas
instaladas nos parques

Fonte: CDT/UnB (2013).

Aproximadamente 13,5% do total de empregos nas empresas, 
era ocupado por mestres (2.950) e doutores (1.098).

A referida pesquisa identificou os principais gargalos que um 
parque enfrenta na transição de sua fase de projeto para as fases 
de implantação e operação. São eles: legislação fundiária, projetos 
executivos de arquitetura e engenharia, estudo de viabilidade téc-
nica e econômica, articulação institucional com parceiros públicos 
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e privados e adequação a dispositivos legais para a implantação 
do parque.

Adicionalmente, a obtenção de recursos financeiros para sua viabi-
lização mostrou-se um dos principais desafios dos parques em projeto.

Perfil dos parques brasileiros

Conforme estudo de ABDI e Anprotec (2008), algumas caracterís-
ticas típicas que configuram a base do que pode se consolidar como 
um “modelo brasileiro” de parques são:

• Os parques brasileiros têm forte relacionamento com meca-
nismos e iniciativas de promoção do empreendedorismo ino-
vador, especialmente incubadoras de empresas.

• Em geral, os parques estão relacionados com um programa for-
mal de planejamento regional, constituindo uma parte importan-
te da estratégia de desenvolvimento econômico e tecnológico.

• Os projetos de parques têm sido liderados por entidades ges-
toras de programas bem-sucedidos na área de incubação de 
empresas, transferência de tecnologia universidade-empresa 
e P&D para o setor empresarial.

• Os espaços físicos escolhidos para implantar os parques são, 
em geral, originários de órgãos públicos ou de universidades.

• Em função do caráter “emergente” da indústria de tecno-
logia no país, os parques vêm ocupando um espaço de re-
ferência física do processo de desenvolvimento dos polos 
tecnológicos brasileiros.

Quanto às áreas de atuação dos empreendimentos pesquisados 
no estudo, a maioria dos parques contempla a área de tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC) e os setores de energia, biotec-
nologia, saúde, petróleo e gás natural e telecomunicações. Outras 
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áreas também foram citadas, de acordo com características espe-
cíficas de cada região, como indústria aeroespacial, agronegócio e 
meio ambiente.

Modelos de estrutura jurídica

De acordo com Pessôa et al. (2012), existem exemplos de parques no 
Brasil constituídos por meio de diferentes estruturas jurídicas. Cabe 
notar que a diferença na estrutura reflete-se em regimes jurídicos e 
modelos de gestão diferentes.

Alguns exemplos de estruturas são: sociedades de economia 
mista, organizações sociais, fundações, organizações da sociedade 
civil de interesse público (Oscip) e os ligados à administração pú-
blica direta.

Considerando as estruturas jurídicas citadas, três delas predomi-
nam: sociedades de economia mista, fundações e organizações so-
ciais. A seguir, são relacionadas algumas vantagens e desvantagens 
dessas estruturas.

O estudo cita dois parques que assumiram o modelo de socie-
dade de economia mista, Companhia de Desenvolvimento do Polo 
de Alta Tecnologia de Campinas (Ciatec), de Campinas, e Sapiens 
Parque, de Florianópolis. Os parques constituídos nesse modelo não 
desfrutam das imunidades e isenções tributárias atribuídas a enti-
dades sem fins lucrativos e não podem participar de editais que são 
dirigidos a esse público. Sociedades de economia mista podem ob-
ter financiamento das agências de fomento, porém não podem con-
correr a recursos não reembolsáveis. As principais vantagens desse 
modelo são flexibilidade na gestão, contratação e compras.

As fundações contam com outro grupo de vantagens, recebem 
imunidades e isenções, como entidades sem fins lucrativos, e po-
dem participar de editais a elas dirigidos. Deparam-se, porém, com 
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as seguintes dificuldades: (i) a contratação de funcionários deve ser 
realizada por meio de concurso público; (ii) há necessidade de licita-
ções, o que reduz a agilidade de seus projetos, e de controle pelo Mi-
nistério Público; e (iii) o financiamento destinado a elas está sujeito 
às restrições e controles do orçamento público, tais como submissão 
ao tribunal de contas e previsão na lei orçamentária.

O referido estudo concluiu que a forma jurídica que se mostra 
mais vantajosa é a de organização social. Trata-se de regime jurídico 
de direito privado e, dessa forma, permite que os parques não se 
sujeitem aos controles e limitações da atividade pública e, ao mesmo 
tempo, usufruam de benefícios oferecidos às entidades sem fins lu-
crativos, tais como imunidades e isenções e direito de poder partici-
par de editais dirigidos a entidades sem fins lucrativos. Além disso, 
podem realizar contratos de gestão com o poder público, o qual pode 
se constituir em seu principal financiador. A Tabela 1 resume as prin-
cipais estruturas jurídicas citadas no estudo e suas características.

Tabela 1
Principais estruturas jurídicas dos parques tecnológicos

Sociedades de 
economia mista

Fundações Organizações 
sociais

Isenções e imunidades 
tributárias

- (não) + (sim) + (sim)

Acesso a recursos 
reembolsáveis

+ (sim) 0 (sim, com 
restrições)

+ (sim)

Acesso a recursos públicos 
não reembolsáveis

- (não) + (sim) + (sim)

Flexibilidade de gestão, 
contratação e compras

+ (sim) - (não) + (sim)

Nível de controle por entes 
públicos

- (baixo) + (alto) - (baixo)

Fonte: Elaboração própria, com base em Pessoa et al. (2012).
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Assim, a estrutura jurídica mostra-se um ponto relevante a ser 
considerado na análise dos parques tecnológicos e na avaliação de 
alternativas para seu financiamento.

Retorno do investimento em parques tecnológicos

De acordo com o estudo de European Investment Bank, The World 
Bank, Medibtikar e City of Marsaille (2010), o retorno financeiro do 
investimento de implantação de um parque tecnológico é de longo 
prazo e, em certos casos, seu fluxo de caixa é negativo. No entanto, 
o que justifica o investimento público ou em condições diferencia-
das em parques são seus efeitos sistêmicos. O retorno desse tipo de 
investimento pode ser medido por vários indicadores, alguns deles 
difíceis de quantificar, tais como capacitação de empresas e pes-
soas, empregos diretos e indiretos gerados, receita com impostos, 
entre outros. Em muitos casos, é necessário o aporte de recursos 
não reembolsáveis, especialmente para apoio à infraestrutura, a ins-
talações, entre outros. O apoio financeiro e institucional público é 
importante para fortalecimento dos parques, uma vez que transmite 
mais segurança às empresas interessadas no investimento. O estudo 
cita exemplos em que os recursos públicos foram importantes para 
a implantação de parques tecnológicos, como é o caso do Sophia 
Antipolis Technology Park, na França.

No Brasil, também se nota a importância do apoio financeiro 
governamental, sobretudo nas fases de projeto e implantação. O 
apoio do Governo Federal mostrou-se mais frequente na fase de 
projeto dos parques tecnológicos, respondendo por 54% dos in-
vestimentos. Os parques em implantação receberam 92% dos re-
cursos dos governos estaduais e municipais, 7% do Governo Fe-
deral e somente 1% de investimentos privados. Quando entram 
em operação, a iniciativa privada passa a responder por 55% de 
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suas fontes de recursos, e os demais 45% são de recursos públicos 
(CDT/UnB, 2013).

No caso do financiamento aos parques tecnológicos, as diferen-
ças encontradas em casos estudados podem ser atribuídas a cinco 
fatores principais (FIGLIOLI; PORTO, 2011):

1. composição da organização gestora;
2. modelo jurídico da organização gestora;
3. definição dos elementos constitutivos de propriedade da or-

ganização gestora (participação da organização gestora na 
operação imobiliária);

4. atração de infraestruturas tecnológicas e empresas-âncoras; e
5. disponibilidade de fundos públicos de fomento ao desenvol-

vimento tecnológico e econômico.

Ainda de acordo com as autoras, sem a participação do inves-
timento público, tais empreendimentos brasileiros e europeus não 
teriam sido implementados.

Principais resultados da pesquisa realizada

Para a realização do presente artigo, a equipe do BNDES enviou 
questionários a 41 parques brasileiros, realizou visitas a alguns dos 
principais parques e conversas com seus gestores e com empresas 
residentes. Adicionalmente, em 2015, foram realizadas reuniões 
com Secretarias de Ciência e Tecnologia de estados que dispõem 
de programas específicos para parques tecnológicos, o então 
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) e Anprotec.

A coleta das informações se deu por meio de diferentes questio-
nários de pesquisa, um direcionado ao gestor do parque tecnológico 
e outro às empresas nele instaladas.
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No grupo dos gestores, foram respondidos 18 questionários, 16 de 
parques em operação e dois em implantação. Todos esses parques 
mantêm relação com alguma universidade ou instituição de pesqui-
sa, 17 deles possuem incubadora e somente um tem fins lucrativos. 
Dezessete parques têm plano estratégico e 14 deles foram beneficia-
dos com incentivos locais.

Seguem os principais resultados da pesquisa realizada com os 
gestores dos parques.

Gráfico 3
Número de parques por tempo de operação
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Fonte: Elaboração própria.

Pode-se verificar nos gráficos 3 e 4 que os parques estão em di-
ferentes estágios de maturação, e a maior parte deles tem entre um 
a cinco anos de operação e de 11 a cinquenta empresas instaladas. 
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Com isso, pode-se considerar que os parques são estruturas ainda 
muito recentes no sistema brasileiro de inovação. Como sua ma-
turação é de longo prazo, ainda é difícil medir os resultados de 
sua atuação.

Gráfico 4
Número de parques por empresas instaladas
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Fonte: Elaboração própria.

Segundo os respondentes, 72% dos parques têm ênfase em seto-
res específicos. Os setores de tecnologia da informação (TI), meio 
ambiente, energia, biotecnologia e saúde são aqueles com mais em-
presas nos parques, conforme Gráfico 5.

Quanto à infraestrutura oferecida, 94% dos parques responden-
tes apresentam edificações para instalação das empresas, salas de 
reunião e edificações compartilhadas; 78% dos parques possuem 
laboratórios de uso compartilhado e 67% oferecem restaurantes e 
outros serviços.
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Gráfico 5
Distribuição de empresas por setor
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Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 6
Infraestrutura oferecida
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Fonte: Elaboração própria.
Nota: Outros: biblioteca; farmácia; Correios; estacionamento, showroom, 
comércio e serviços culturais.
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Dentre os serviços oferecidos, destacam-se o suporte na capta-
ção de recursos, estímulo ao desenvolvimento de parcerias, auxílio 
na transferência de tecnologia e ações para promover o relaciona-
mento das empresas com instituições externas. Verifica-se a possi-
bilidade de melhorias no oferecimento de serviços de consultoria de 
mercado, treinamento e capacitação e suporte à gestão das empresas 
residentes, conforme Gráfico 7.

Somente um parque declarou fornecer outros serviços, tais como 
ações de sustentabilidade e responsabilidade social.

Gráfico 7
Serviços oferecidos
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Fonte: Elaboração própria.

Verifica-se, no Gráfico 8, que os 16 parques em operação têm 
diferentes distribuições de empresas por porte. Na maioria, há pre-
dominância de microempresas. Alguns especialistas entrevistados 
defendem a ideia de que a presença de empresas-âncora é positiva 
para os parques e para as empresas menores situadas neles. Para 
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o parque, a empresa-âncora funciona como atrativo de sua cadeia 
de fornecedores, principalmente os de base tecnológica. Já para as 
pequenas empresas, significa a possibilidade de estabelecimento de 
relacionamento/parceria e inserção no mercado.

Gráfico 8
Perfil dos parques por porte das empresas instaladas
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Fonte: Elaboração própria.

Dentre as principais necessidades de investimento apontadas pe-
los parques, destaca-se a implantação de sua infraestrutura (edifica-
ções), conforme Gráfico 9. Outros investimentos declarados como 
necessários são marketing e atração empresarial, estudos, infraes-
trutura básica e equipamentos. Alguns parques citaram necessidade 
de recursos para custeio de suas atividades de rotina.

As maiores dificuldades citadas para captação de recursos finan-
ceiros reembolsáveis foram prazos para amortização e de carência, 
custo de captação e garantias (Gráfico 10). Dessa forma, é necessá-
ria a avaliação de modelos de financiamento com condições (custos 
e prazos) que sejam viáveis, simultaneamente, para os parques e 
para as instituições financeiras.
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Gráfico 9
Principais necessidades de investimento
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Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 10
Dificuldades citadas pelos parques para captação de 
recursos financeiros

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Garantias

Custo de
captação/condições

do financiamento

Prazo total para
amortização/carência

%

67%

83%

50%

Fonte: Elaboração própria.
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Entre os instrumentos para captação de recursos, fontes não 
reembolsáveis foram utilizadas em 83% dos parques (conforme 
Gráfico 11). Na fase de implantação, quando o parque ainda não tem 
receitas, esses instrumentos têm sido de extrema importância. Nota-
-se que os bancos comerciais não foram citados pelos respondentes.

A seguir, é realizada análise das informações dos questionários 
aplicados às empresas instaladas nos parques.

Responderam à pesquisa 54 empresas, 46 delas em fase de ope-
ração e oito em implantação.

Com relação ao tipo de atividade desenvolvida no parque, 24 em-
presas são startups (incubadas) e outras 19 desenvolvem atividades 
de P&D.

Gráfico 11
Instrumentos utilizados pelos parques para captação 
de recursos
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Quanto ao setor de atuação, 31 delas atuam em TI e as demais 
em energia, saúde, biotecnologia, agronegócio, telecomunicações, 
meio ambiente, equipamentos e mineração/metalurgia. Cabe infor-
mar que existem empresas que atuam em mais de um setor.

Conforme Gráfico 12, de acordo com as empresas, os principais 
fatores que as atraíram a se instalar no parque tecnológico foram in-
fraestrutura (edificações), reconhecimento da marca do parque, par-
ceria/projetos com a universidade e suporte/serviços do parque.

Gráfico 12
Fatores que atraíram a empresa para se instalar no  
parque tecnológico
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Fonte: Elaboração própria.

Conforme também levantado na pesquisa de campo realizada, a 
proximidade com universidades e centros de pesquisa atrai empre-
sas para um parque tecnológico. Ressalta-se como ponto de atenção 
que o principal fator de atração das empresas respondentes foi o 
item “Infraestrutura (edificações)”. Para cumprirem sua missão de 
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promover a inovação, os parques devem buscar agregar vantagens, 
além das instalações e custos de locação, em relação a espaços con-
correntes para instalação da empresa. Talvez seja necessário que os 
parques revejam sua estratégia para atração de empresas inovadoras 
que de fato percebam e valorizem as externalidades oferecidas.

Metade das empresas respondentes declara realizar projetos ou 
contratar serviços com alguma universidade ou instituição de pes-
quisa. Já foram apoiadas 31% delas em editais de subvenção eco-
nômica para inovação, e 17% (nove empresas) foram apoiadas por 
fundos de capital-semente, venture capital e/ou investidores-anjo.

Entre os instrumentos do BNDES de apoio à inovação, o Cartão 
BNDES é o mais conhecido das empresas respondentes (56%), se-
guido da linha BNDES Inovação, como aponta Gráfico 13.

Gráfico 13
A empresa conhece os instrumentos do BNDES de apoio 
à inovação?
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Com relação aos serviços que a empresa gostaria que fossem 
oferecidos por um parque tecnológico, os mais relevantes na opinião 
das empresas pesquisadas foram: (i) suporte na captação de recur-
sos, (ii) estímulo ao desenvolvimento de parcerias e troca de conhe-
cimento entre as empresas situadas no parque e (iii) ações para pro-
mover o relacionamento das empresas residentes com instituições 
externas ao parque. Com base nos questionários e visitas realizadas, 
notou-se um descasamento entre a visão dos gestores dos parques 
sobre os serviços que presta e a percepção das empresas (clientes). 
Recomenda-se que os parques promovam um alinhamento de ex-
pectativas com suas empresas para que sua oferta de serviços seja 
mais acessada e efetiva.

Pode-se observar que os parques brasileiros têm características 
heterogêneas quanto à estruturação, à gestão e ao modelo de atua-
ção. Alguns englobam uma função de revitalização de uma área 
urbana, como é o caso do Porto Digital, que surgiu de uma combi-
nação de disponibilidade de mão de obra qualificada em TICs com 
esforço do governo local e se expandiu com a inclusão da indústria 
criativa. Outros fazem parte da estratégia de desenvolvimento de 
uma nova região, como o Sapiens Parque. Há os que estão em uma 
área com vocação regional já consolidada, como acontece com o 
Parque de São José dos Campos e a indústria aeronáutica e espacial. 
Outros localizam-se em região com vocação industrial em setores 
mais tradicionais e cultura universitária recente, como o de Soroca-
ba. Já o Tecnosinos colaborou para a mudança do perfil setorial da 
economia local, com a atração de empresas de TICs.

Em alguns parques, tal como o da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), o da Universidade Estadual de Campinas  (Unicamp) 
e o Parque Científico e Tecnológico da PUCRS  (Tecnopuc), a intera-
ção entre as empresas e a universidade é obrigatória, em outros essa 
relação é mais flexível e intermitente.
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Com base em iniciativas internacionais mais consolidadas e com 
resultados já notáveis, percebe-se que algumas características são 
comuns e desejáveis nas experiências brasileiras. A promoção da 
relação das empresas com universidades ou institutos tecnológicos 
de excelência é uma delas. Também é recomendável uma estreita 
relação das políticas públicas estaduais e/ou municipais com a ini-
ciativa de implantação e atuação do parque. Nos parques pesquisa-
dos, verifica-se pelo menos uma dessas características. No entanto, 
o ideal seria a ocorrência simultânea de ambas, o que não se observa 
em algumas iniciativas da amostra.

Por fim, nas reuniões realizadas, o principal problema aponta-
do pelos gestores para o financiamento de parques tecnológicos foi 
prazo e carência praticados nos instrumentos de crédito, ainda que 
o custo também seja relevante. No caso de parques cuja propriedade 
da terra ou das edificações é da administração pública, o maior en-
trave é a constituição de garantias reais.

Proposta de caracterização de parques tecnológicos

Ainda que, em casos específicos, o BNDES tenha identificado ca-
racterísticas nos parques apoiados que permitiram considerá-los in-
fraestrutura de inovação, o Banco ainda se depara com dificuldades 
de diferenciar projetos de parques tecnológicos de empreendimen-
tos imobiliários convencionais. Assim, a presente seção busca pro-
por elementos de análise que possam contribuir para a orientação 
de potenciais financiadores ou investidores. Para isso, os autores 
recorreram à revisão bibliográfica apresentada, acrescida das infor-
mações geradas durante a pesquisa empírica e nas visitas realiza-
das. Ressalte-se que esses itens são sugestões dos autores, comple-
mentares aos demais pontos já abordados nas análises dos pleitos de 
financiamento de projetos.
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Diversos estudos foram conduzidos para caracterizar, propor 
indicadores e modelos de avaliação de efetividade dos parques 
 (FERNANDES, 2014). Os autores optaram por seguir o referencial 
do estudo de ABDI e Anprotec (2008), que contempla: estratégia de 
posicionamento – local e de negócios –; caracterização do entorno – 
infraestrutura, universidades e ICTs, disponibilidade de mão de 
obra, ambiente institucional e base empresarial –; e caracterização 
do próprio parque – base de ciência, tecnologia e inovação (CT&I), 
base empresarial, infraestrutura, gestão e serviços de suporte.

O primeiro aspecto a ser considerado é a convergência do proje-
to com as políticas locais de desenvolvimento e CT&I, seguido da 
existência de universidade ou instituição tecnológica que componha 
a estrutura ou se relacione formalmente com o parque. Essas carac-
terísticas são fundamentais para prover o parque de conhecimento 
científico e tecnológico e de alinhamento com estratégias de de-
senvolvimento local, conforme descrito no modelo da tripla hélice. 
Outro aspecto imprescindível é a disponibilidade de mão de obra 
qualificada na região, além da infraestrutura básica. Como já dis-
cutido, esses fatores, somados à caracterização do próprio parque, 
permitem a identificação de um projeto consistente de parque tec-
nológico. A seguir, serão descritas recomendações dos autores para 
essa caracterização.

Infraestrutura

Espera-se que um projeto de implantação de um parque tecnológico 
contemple itens de infraestrutura básica (viária, energia, saneamen-
to, telecomunicações etc.), estrutura administrativa (serviços com-
partilhados de limpeza, segurança), edificação para instalação das 
empresas, laboratórios e/ou espaços de trabalho compartilhados e 
salas de reunião e auditório.
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Ainda é recomendável que haja no parque ou em suas proximi-
dades edificação ou espaço dedicado a empresas nascentes de base 
tecnológica (incubadora ou estrutura equivalente). Cabe notar que 
a infraestrutura foi o principal fator de atração das empresas para 
instalação no parque, conforme Gráfico 12, a despeito da relevância 
da gestão e dos serviços oferecidos.

Outros empreendimentos que podem estar envolvidos na cadeia 
de negócios dos parques são serviços compartilhados, tais como: 
centros de convenção, hotéis, lojas, bancos, lanchonetes, academia, 
entre outros.

Gestão e sustentabilidade financeira

Com relação à gestão do parque tecnológico e à demonstração de sua 
sustentabilidade financeira, espera-se que sua proposta contenha:

1. Mecanismos para promoção do relacionamento formal entre 
empresas e universidade ou instituição tecnológica (proje-
tos de P&D, estágios, treinamento, consultorias, utilização 
de infraestrutura). Com relação a este item, ressalta-se que, 
conforme já citado, o conhecimento é criado no trabalho rea-
lizado em parceria pelos profissionais dos institutos, centros 
de pesquisa, empresas de base tecnológica e empresas inova-
doras (BELLAVISTA; SANZ, 2009). Dessa forma, esses me-
canismos de promoção são extremamente importantes para o 
êxito dos parques tecnológicos.

2. Modelo de governança que permita uma gestão ágil e 
independente.

3. Proposta de atração/retenção de recursos humanos para ges-
tão profissionalizada do parque.

4. Demonstração embasada de sua sustentabilidade financeira.
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5. Critérios de entrada e acompanhamento das empresas.

6. Política de atração de empresas, detalhada por setor e porte.

7. Proposta de mix de empresas e cronograma de implantação 
de empresas.

Serviços oferecidos às empresas

O número e a qualidade dos serviços oferecidos foram citados como 
fatores críticos de sucesso dos parques tecnológicos por Bellavista 
e Sanz (2009), conforme já discutido. Os serviços disponibilizados 
foram também apontados, na pesquisa realizada, como um dos prin-
cipais fatores que atraíram as empresas para os parques. Dentre os 
serviços mais relevantes para o bom desempenho de mercado das 
empresas, destacam-se:

1. Ações de estímulo ao desenvolvimento de parcerias e troca 
de conhecimento entre as empresas situadas no parque e com 
instituições externas. Ressalta-se que a ligação com univer-
sidades e institutos de pesquisa é um fator de sucesso de par-
ques, de acordo com Bellavista e Sanz (2009).

2. Consultoria de mercado, contábil, jurídica e outras.

3. Suporte à gestão das associadas.

4. Treinamento/capacitação.

5. Suporte na captação de recursos.

6. Assessoria em propriedade intelectual.

7. Auxílio na transferência de tecnologia.

8. Serviços tecnológicos.

Conforme a pesquisa realizada e revisão bibliográfica, esses ser-
viços são comumente fornecidos nos principais parques tecnológi-
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cos do Brasil e do exterior, e as empresas pesquisadas os citaram 
como serviços que gostariam que fossem oferecidos pelos parques. 
Na opinião dos autores, os serviços são essenciais para caracterizar 
o parque tecnológico como um ambiente que promova a inovação e 
o diferenciar de um empreendimento apenas imobiliário.

Especificamente, a proteção à propriedade intelectual e a cul-
tura de negócios do país foram fatores relevantes para o êxito dos 
parques tecnológicos em economias emergentes, citados por Rowe 
e Commins (2008).

Cabe notar que, quanto mais o perfil das empresas instaladas 
no parque for de startups e pequenas empresas, mais relevante é a 
prestação de serviços de gestão e consultoria.

Também é desejável que os parques tenham sua estratégia de 
atuação alinhada com a vocação regional, com plano diretor do mu-
nicípio e com a política de C&T do estado. Para isso, os parques 
devem demonstrar suas contribuições para o desenvolvimento so-
cioeconômico da região.

Acompanhamento de desempenho dos  
parques tecnológicos

Estudo realizado em 2013 pela European Commission cita indica-
dores para monitoramento e avaliação de desempenho de parques 
tecnológicos, tais como: área construída, número de empresas loca-
lizadas no parque, número de empregos gerados, número de cientis-
tas e engenheiros empregados, receita de aluguel e serviços por mês 
e ano, serviços oferecidos pelo parque, funding captado e utilizado 
para investimento e gastos operacionais e investimentos atraídos 
pelo parque para a região.
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Outros indicadores utilizados para avaliação de investimentos 
em P&D são os dispêndios em P&D e o número de patentes con-
cedidas, disponíveis, respectivamente, na Pesquisa de Inovação 
 (Pintec) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
e no portal da World Intellectual Property Organization (WIPO).

De acordo com os indicadores citados e outros indicadores utili-
zados pelo BNDES na análise e no acompanhamento de seus proje-
tos de forma geral e, especificamente, dos projetos de parques finan-
ciados, os autores sugerem a utilização dos seguintes indicadores na 
análise e no acompanhamento de projetos de parques tecnológicos:

• número de empresas residentes;

• número de empregos gerados no parque e nas empresas 
residentes;

• taxa média de crescimento do faturamento das empresas 
residentes;

• indicadores econômico-financeiros do parque;

• grau de independência financeira do parque (receitas pró-
prias/receita total);

• impostos gerados/número de empresas residentes;

• empregos gerados/número de empresas residentes;

• evolução do percentual de gastos em P&D/receita operacional 
líquida (ROL) das empresas residentes;

• patentes registradas/total de empresas;

• produtividade (ROL por empregados);

• serviços oferecidos pelo parque.
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Atuação do BNDES

Parques tecnológicos financiados

O BNDES financiou diretamente dois parques tecnológicos, o 
 Tecnopuc, em Porto Alegre (RS), e o Parque de Ciência e Tecnolo-
gia Guamá, no estado do Pará.

No caso do Tecnopuc, foi financiada a ampliação da infraestru-
tura para realização de atividades de P&D no parque tecnológico, 
por meio da edificação de um prédio para abrigar empresas de TICs 
e saúde. O instrumento foi uma das linhas de inovação vigentes à 
época, Inovação Produção, e o valor financiado foi R$ 20.568.000.

No caso do Guamá, a finalidade foi a implantação de infraes-
trutura de urbanização, saneamento, água, energia e comunicação 
do parque tecnológico, bem como a construção dos prédios para a 
administração e para a incubadora de empresas. Foi utilizada outra 
linha de apoio à inovação vigente na ocasião, Capital Inovador, e o 
valor financiado foi R$ 35.700.000.

Atualmente, os parques tecnológicos podem ser financiados pela 
linha BNDES Inovação, desde que os empreendimentos sejam ca-
racterizados como inovação e que a estrutura da operação permita 
acesso ao crédito, conforme será discutido nas seções posteriores.

Em relação a garantias, as seguintes alternativas podem ser acei-
tas em sua composição: terrenos e alienação fiduciária de imóveis, 
obras civis, montagens e instalações a serem incorporadas ao valor 
do terreno (garantia evolutiva), vinculação de parcelas ou quotas 
do Fundo de Participação dos Estados (FPE), retenção dos crédi-
tos referentes às mensalidades devidas pelos alunos à instituição 
de ensino (caso esta seja sócia do parque) e seguro-garantia para o 
cumprimento das obrigações contratuais estipuladas, entre outras.
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Apoio a empresas residentes

O BNDES tem programas e linhas voltados ao apoio à inovação que 
possibilitam o financiamento a empresas localizadas nos parques.

O programa BNDES MPME Inovadora foi lançado em 2014, 
com o objetivo de aumentar a competitividade das micro, pequenas 
e médias empresas (MPME) brasileiras, financiando os investimen-
tos necessários à introdução de inovações no mercado. O progra-
ma utiliza critérios objetivos, permitindo a identificação prévia das 
MPMEs inovadoras que podem demandar o crédito. Um dos possí-
veis critérios de enquadramento para financiamento neste programa 
é o de empresas residentes ou aprovadas em processo de seleção de 
parques tecnológicos estruturados, em operação, enquadrados na 
Seleção Pública de Propostas para Apoio a Parques Tecnológicos no 
âmbito do Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empre-
sas e Parques Tecnológicos (PNI).

Em 2015, foi criada a linha BNDES EXIM Pré-Embarque Em-
presa Inovadora com o propósito de estimular a exportação de 
 empresas inovadoras, fortalecendo sua competitividade. A exemplo 
do programa BNDES MPME Inovadora, um dos critérios de qua-
lificação habilita o acesso de MPMEs residentes ou aprovadas em 
processo de seleção de parques tecnológicos estruturados.

A linha BNDES Inovação visa apoiar o aumento da competitivi-
dade por meio de investimentos em inovação compreendidos na es-
tratégia de negócios da empresa, contemplando ações contínuas ou 
estruturadas para inovações em produtos, processos e/ou marketing, 
além do aprimoramento das competências e do conhecimento técni-
co no país. O valor mínimo do financiamento é de R$ 1 milhão,3 o 
que permite o acesso de empresas de menor porte.

3 Para obter mais informações sobre as linhas e programas do BNDES, acessar: 
<http://www.bndes.gov.br/>.
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Por meio do Cartão BNDES, é possível financiar serviços tecno-
lógicos, tais como inovação e extensão tecnológica e depósitos de 
propriedade intelectual no Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPI), além de equipamentos e outros serviços credenciados.

Por fim, o BNDES também é cotista de fundos de investimento 
voltados ao apoio de empresas inovadoras. Um deles é o Criatec, 
fundo de capital-semente voltado a empresas nascentes de base 
tecnológica, cujo objetivo é apoiar o desenvolvimento de ecossiste-
mas de inovação, a implantação de melhores práticas de governan-
ça e gestão e a difusão das culturas empreendedoras e de capital 
de risco.

Apoio financeiro à implantação de parques

Por meio das recomendações apresentadas, é possível identificar ca-
racterísticas mínimas para que o parque realmente funcione como 
um ambiente propício à inovação. Nessas condições, torna-se jus-
tificável apoiá-lo com instrumentos voltados ao apoio à inovação 
ou com condições diferenciadas das praticadas no apoio a projetos 
com outras finalidades. Destaca-se que empreendimentos específi-
cos localizados nos parques também podem ser apoiados como ino-
vação. São eles os investimentos isolados em estruturas dedicadas 
a pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) do próprio parque 
ou de suas empresas e prédios para ocupação de startups ou unida-
des de P&D de empresas.

Em linha com os conceitos dispostos e de acordo com a pesquisa 
realizada, para fins deste estudo, os fatores que mais influenciam 
as alternativas de financiamento dos parques são: (i) beneficiário e 
sua estrutura jurídica, (ii) proprietário do terreno, (iii) proprietário 
dos prédios e (iv) garantidor. A estrutura da operação dependerá 
desses fatores.
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Conforme a Figura 2, com relação ao tipo de beneficiário, os 
principais postulantes são o próprio parque, Estado ou empreende-
dor/construtora. Os proprietários do terreno e dos prédios podem 
ser os mesmos ou não. Esses proprietários podem ser universidade, 
Estado, parque ou empresas. E o garantidor pode ser o parque, a 
construtora, incorporador imobiliário ou um terceiro.

Figura 2
Possíveis arranjos institucionais dos parques tecnológicos
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Fonte: Elaboração própria.

A viabilidade do financiamento da implantação de um parque 
via crédito variará conforme a estrutura da operação. Caso o toma-
dor do crédito seja um ente do poder público (Estado), é necessário 
que o projeto esteja incluso em um plano de investimento descon-
tingenciado. Caso seja o próprio parque, sua estrutura jurídica e 
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seu modelo de gestão definirão sua possibilidade de contração de 
empréstimos. Para que o próprio empreendimento possa ser consi-
derado na composição das garantias reais, é necessário que a pro-
priedade do terreno pertença ou tenha sido cedida ao garantidor por 
prazo pelo menos equivalente ao da vigência do contrato de crédito. 
Independentemente da estrutura, alguns critérios devem sempre ser 
obedecidos: capacidade de endividamento e de pagamento do toma-
dor do crédito, sustentabilidade financeira do parque e constituição 
de garantias reais vinculadas ou não ao empreendimento apoiado.

As maiores fontes de receitas para os parques são aluguel/venda 
de espaços e venda de serviços/consultoria. Ao solicitar um finan-
ciamento, é desejável que o parque apresente contratos firmes de 
aluguel para empresas. Também é relevante a avaliação da ocupa-
ção mínima necessária e das receitas para a viabilidade do projeto. 
Uma alternativa de redução de risco é a garantia de ocupação míni-
ma por entidades locais de apoio à inovação e partes interessadas no 
projeto, conforme proposto pelo Parque Tecnológico de Belo Hori-
zonte (BH-TEC) em seu edital de 2015.4

Durante a realização deste estudo, verificou-se que a maioria dos 
parques ainda é deficitária, dependendo de recursos públicos para sua 
operação. Caso se mantenham os modelos atuais de estrutura e gestão 
dos parques, poucos serão aptos a receber financiamento reembolsá-
vel. Ainda nesses casos, faz-se necessária a avaliação de modelos de 
financiamento com condições (prazos e custos) que sejam ao mesmo 
tempo viáveis para os parques e para as instituições financeiras.

Em função do maior tempo de maturação dos projetos de im-
plantação de parques e de sua importância como ambientes de ino-

4 Disponível em: <http://bhtec.org.br/2015/10/bh-tec-publica-edital-para-sele-
cao-de-parceiro-imobiliario-para-desenvolvimento-da-fase-ii/>. Acesso em: 
10 mar. 2016.
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vação, demonstrada ao longo deste estudo, é desejável que os fi-
nanciamentos a esses empreendimentos tenham maiores prazos de 
carência e total.

No caso de empresas de maior porte, em geral as âncoras, é pos-
sível financiá-las diretamente para que construam suas próprias ins-
talações no parque. Nesses casos, o apoio pode se dar pelos instru-
mentos de apoio à inovação do BNDES, já citados.

Alternativamente, pode ser avaliada a estruturação do projeto 
via Project Finance, caso o parque disponha de contratos firmes 
com empresas-âncora, por exemplo, e um fluxo de receitas pre-
visíveis de longo prazo. Nesse caso, a análise da operação deverá 
considerar o risco dos controladores da beneficiária, suficiência, 
previsibilidade e estabilidade dos fluxos de caixa do projeto, risco 
de implantação do projeto e os respectivos mitigadores, entre ou-
tros aspectos.

Retomando as experiências internacionais bem-sucedidas e os 
casos brasileiros, é importante destacar a importância da participa-
ção dos entes públicos com fontes de recursos não reembolsáveis, de 
forma a equacionar a viabilidade operacional e financeira da maio-
ria dos parques tecnológicos.

Conclusão

Este artigo teve por objetivo analisar o cenário de parques tecnoló-
gicos no Brasil e propor recomendações que possibilitem sua carac-
terização como ambientes promotores do processo de inovação, de 
forma a facilitar a tarefa de financiadores e investidores de diferen-
ciá-los de empreendimentos imobiliários de outra natureza.

Foi discutido que o retorno de um parque tecnológico vai além 
dos aspectos financeiros e deve considerar seus efeitos sistêmicos, 
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como instalação de novas empresas na região, produção e fluxo de 
conhecimento, empregos e impostos gerados. Ele desempenha um 
papel de promotor da troca de conhecimento e de parcerias entre 
seus associados (empresas e academia). Com isso, caracteriza-se 
como ambiente de inovação e merecedor de apoio por meio de ins-
trumentos de apoio à inovação. Mesmo nessas condições, muitas 
vezes será necessária a expansão dos prazos usualmente praticados, 
por se tratar de um investimento de longa maturação.

Para que cumpram seu papel de promoção do desenvolvimento 
regional, é desejável que os projetos, bem como as estratégias de 
atuação dos parques, estejam alinhados com as políticas de desen-
volvimento do município e com a política de C&T do estado em que 
se localizam.

O BNDES disponibiliza instrumentos de apoio à inovação que 
podem e já financiam implantação e expansão de parques, além dos 
investimentos de empresas neles localizadas. Ainda assim, identi-
ficou-se a necessidade de uma caracterização básica de modelos 
de parques aptos a serem financiados em condições de inovação. 
A caracterização aqui proposta contempla aspectos de infraestru-
tura, serviços oferecidos, gestão e sustentabilidade financeira. O 
artigo discutiu também a relação entre a estrutura da operação e 
as possibilidades de financiamento convencional ou no modelo de 
Project Finance.

Diante da caracterização proposta, verifica-se que os modelos 
de financiamento e garantias deverão ser avaliados caso a caso, em 
função das características de cada parque tecnológico. De qualquer 
forma, para que a implantação ou expansão se realize, é necessária 
a construção de uma estruturação financeira com recursos públicos 
e privados, capaz de viabilizar o projeto e proporcionar segurança 
aos investidores e aos financiadores.
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Por fim, vale ressaltar que o financiamento reembolsável não é 
alternativa aplicável a todos os modelos de parques existentes. Mui-
tos, apesar de gerarem benefícios econômicos e externalidades po-
sitivas em suas regiões, não geram fluxo de caixa suficiente para 
arcar com dívida compatível com suas necessidades de investimen-
to. Nesses casos, sua implantação e operação só se viabilizam com 
apoio financeiro da administração pública local e de fontes públicas 
não reembolsáveis.
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Apêndice 1 – Questionário parques tecnológicos

Classificação:  Documento Reservado
Restrição de Acesso:  Empresas do Sistema BNDES - destinatário deste questionário

Unidade Gestora:  AP/DEAT

Objetivo

O Questionário

Nome do Parque Tecnológico: UF:

Informações do responsável pelo preenchimentodo do questionário:

Nome:

Cargo:

Telefone: email:

Questionário

1 Em que fase de desenvolvimento se encontra o Parque Tecnológico?
Em operação Em implantação

Em fase de projeto

2 O parque possui incubadora/aceleradora de empresas?
Sim Não

3 O parque é relacionado com alguma Universidade  ou instituição de pesquisa?
Sim Não

Se sim, Qual?____________________________________________________

4 Com relação às áreas do parque (em m 2 )
6.1 Qual a área total do parque?
6.2 Qual a área ocupada do parque?
6.3 Qual a área a ocupar do parque? 

5

Venda do terreno

Aluguel do espaço

Concessão do terreno
Outros. Qual?_____________________

6 Qual a organização jurídica do Parque?
Sociedade de economia mista
Organização social
Fundação
Organização da sociedade civil de interesse publico (OSCIP)
Parque ligado à própria administração direta. 
Outro. Qual?

7 Quanto à composição societária do Parque:
7.1 Possui participação societária da Universidade? Sim Não % de participação: 

7.2 Possui participação societária do Estado? (ou empresa do Estado) Sim Não % de participação: 

7.3 Sim Não % de participação: 

7.4 Possui participação societária do Governo Federal? Sim Não % de participação: 

7.5 Outras participações. Quais? % de participação: 

Questionário Parques Tecnológicos

O objetivo desta pesquisa é levantar informações a respeito dos Parques Tecnológicos brasileiros. Sua resposta contribuirá 
para conhecer os modelos de atuação dos parques brasileiros e sua contribuição para o desenvolvimento de empresas 

inovadoras. Os dados coletados não serão divulgados de forma individual, somente de forma agregada. 

O questionário é composto é composto de perguntas objetivas e algumas discursivas. Dúvidas sobre o preenchimento, enviar 
para o email inovacao@bndes.gov.br.

Como é a relação comercial entre o Parque e as empresas instaladas em relação ao terreno ocupado por estas? (pode ser marcada 
mais de uma opção se necessário)

Possui participação societária do Município? (ou empresa do Município)
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8 O parque possui fins lucrativos?
Sim Não

9 O parque possui um Plano Estratégico?
Sim Não

10 O Parque possui ênfase em setores específicos?
Sim Não

11 Se foi marcado "Sim" na pergunta 9, qual o percentual de empresas que atuam no Parque em cada setor?
TI Agronegócio Cadeia Automotiva

Energia Telecomunicações
Saúde Meio ambiente

Biotecnologia Equipamentos/Bens de Capital, Ferramentaria

Petroleo e Gás Mineração/metalurgia

Aeroespacial Outros. Quais?

12 Como é a distribuição percentual das empresas instaladas no parque de acordo com a classificação abaixo:
Centros de P&D de empresas

Unidades Produtivas de empresas

Empresas de serviços complementares (assesoria jurídica, contabilidade, etc)
Start ups

Outras. Quais?

13 O Parque foi beneficiado com incentivos locais?
Sim Não

12 a) Se "Sim", quais são os incentivos?
Isenção de tributos

Concessão do terreno
Outros. Quais?

12 b) Se "Sim", os incentivos foram oferecidos em qual âmbito?
Governo Federal Município

Estado Outros_______________________

14

Infraestrutura básica (pavimentação, água, esgoto, luz)
Infraestrutura do parque (edificações)
Estudos (mercado, viabilidade técnica/econômica, projetos de Engenharia/arquitetura)

Equipamentos

Marketing e atração empresarial

Serviços (restaurantes, bancos, estacionamentos, lojas, etc.)

Outros. Quais?

15

Garantias Prazo total para amortização/carência

Demosntrações Financeiras Análise de Crédito

Obtenção de licenças ambientais Obtenção de Certidões (CND e outras)
Custo de captação/condições do financiamento Outras. Quais?

16

Legalização fundiária Falta de apoio do governo local

Licenciamento ambiental Contratação de mão de obra qualificada
Dificuldade de atrair empresas Outras. Quais?_________________________________

Quais as principais necessidades de investimento?  Classificar por ordem de importância, sendo "1" o mais 
importante:

Quais as dificuldades encontradas para captação de recursos financeiros?  Classificar por ordem de importância, 
sendo "1" o mais importante:

Quais as dificuldades encontradas para a implantação do Parque?  Classificar por ordem de importância, sendo "1" 
o mais importante:
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17 Há quanto tempo o Parque está em operação?
até 1 ano 5 a 10 anos

1 a 5 anos mais de 10 anos

18 Qual foi a Receita Operacional Liquida do parque em 2014? _________________

19 De quem é a propriedade do terreno onde o parque está instalado?
Universidade União

Estado ou Município Privado

Próprio parque Outros. Qual?_____________________

20 Qual é o número de empresas instaladas no parque?

21

Micro (ROB ate 2.400.000)

Pequena  (ROB de 2.400.000 a 16.000.000)

Média   (ROB de 16.000.000 a 90.000.000)

Média Grande (ROB de 90.000.000 a 300.000.000)

Grande (ROB acima de 300.000.000)

22 Quantos funcionários trabalham nas empresas instaladas no parque?

23 Qual a distribuição percentual de funcionários das empresas por nível de instrução?

Ensino Fundamental Mestrado

Técnico / Ensino Médio Doutorado/ Pós doutorado

Ensino Superior

24 Quantos funcionários trabalham na administração do parque (gestão, parte administrativa e outros)?

25 A que órgão está vinculada a administração do Parque? 
Universidade, Fundação ou NIT. Qual?____________________________

Própria e independente. Quem a realiza?______________________________________

Orgão da Administração pública. Qual?______________________________

Outros. Qual?__________________________________________________________________________

26 Quais serviços são oferecidos pelo Parque?  (pode ser marcada mais de uma opção se cabível)
Consultoria de mercado (e outras) para as empresas instaladas no Parque

Suporte à gestão das empresas instaladas

Treinamento/Capacitação. Em quais temas?________________________________________________

Estímulo ao desenvolvimento de parcerias e troca de conhecimento entre as empresas situadas no Parque

Serviços tecnológicos para as empresas instaladas no Parque

Suporte na captação de recursos

Outros. Quais__________________________________________________

Ações para promover o relacionamento das empresas do Parque com instituições externas ao Parque

Auxílio na transferência de tecnologia entre as empresas  instaladas no Parque e as equipes das 
instituições de ensino e pesquisa

Auxílio na transferência de tecnologia entre as empresas instaladas no Parque e empresas localizadas 
fora deste

Qual é o percentual das empresas instaladas no Parque por porte? (considerando a Receita Operacional Bruta das 
empresas)

A partir deste ponto as questões são direcionadas para Parques em Operação. Caso o Parque esteja em operação favor 
preencher:
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28

Recursos Não Reembolsáveis. De qual instituição?

Recursos Reembolsáveis/Financiamento. De qual instituição?

Aporte de Acionistas.  Quais?

Bancos Comerciais.  Quais?

Outros.  Quais?

29

O BNDES agradece pelo preenchimento da pesquisa!

Quais instrumentos para captação de recursos foram (ou são) utilizados para investimentos no Parque? (pode ser 
marcado mais de um)

Quais os fatores de sucesso para um Parque Tecnológico?

27 Qual a Infra estrutura oferecida? (podem ser marcados mais de um item)
Edificação para instalação das empresas

Salas de reunião e edificações compartilhadas

Laboratórios de uso compartilhado

Restaurantes, caixas eletronicos e outros serviços. Quais?
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Apêndice 2 – Questionário empresas localizadas em 
parques tecnológicos

Objetivo

O Questionário

Nome da Empresa:

CNAE da Empresa:

Parque Tecnológico onde está localizada: UF:

Informações do responsável pelo preenchimentodo do questionário:

Nome:

Cargo:

Telefone: email:

Questionário

1 Em que fase de desenvolvimento a Empresa se encontra dentro do Parque Tecnológico?
Em operação Em implantação

Em fase de projeto

2 Em qual setor a Empresa atua?
TI Agronegócio Cadeia Automotiva

Energia Telecomunicações

Saúde Meio ambiente

Biotecnologia Equipamentos/Bens de Capital, Ferramentaria

Petroleo e Gás Mineração/metalurgia

Aeroespacial Outros. Quais? __________________________________________

3 Quais atividades a empresa realiza no Parque Tecnológico?
Centros de P&D

Unidades Produtivas

A Empresa é uma Start up instalada no Parque

Outras. Quais?

4 A empresa é incubada?
Sim Não

Questionário Empresas localizadas em Parques Tecnológicos

O objetivo desta pesquisa é levantar informações a respeito das empresas localizadas nos Parques 
Tecnológicos brasileiros. Os dados coletados não serão divulgados de forma individual, somente de forma 

agregada. Sua resposta contribuirá para a identificação das necessidades de investimentos e financiamento 
das Empresas.

O questionário é composto é composto de perguntas objetivas e algumas discursivas. Dúvidas sobre o 
preenchimento, enviar para o email inovacao@bndes.gov.br.

Classificação:  Documento Reservado
Restrição de Acesso:  Empresas do Sistema BNDES - destinatário deste questionário

Unidade Gestora:  AP/DEAT
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5 A empresa realiza projeto ou contrata serviços com alguma Universidade ou instituição de pesquisa?
Sim Não

Se sim, Qual?____________________________________________________

6

Compra do terreno

Aluguel do espaço

Concessão do terreno
Outros. Qual?_____________________

7 A Empresa foi beneficiada com incentivos locais?
Sim Não

Se a resposta foi "Sim" na pergunta 7:

7 a) Quais são os incentivos?
Isenção de tributos

Concessão do terreno
Outros. Quais?____________________________

7 b) Os incentivos foram concedidos em qual âmbito?
Governo Federal Município
Estado Outros_______________________

Como é a relação comercial entre a Empresa e o Parque onde se localiza? (pode ser marcada mais de uma opção se 
necessário)

 

8

Laboratórios de Uso Compartilhado

Disponibilidade de Pessoal Qualificado

Infraestrutura (edificações)

Suporte/serviços do parque

Suporte/serviços da incubadora do parque
Parceria/projetos com a Universidade

Vocação regional

Reconhecimento da marca do Parque
Outras empresas instaladas no Parque

Outros. Quais?

9

Infraestrutura de P&D
Infraestrutura de Produção
Pessoal de Pesquisa e Desenvolvimento

Equipamentos Nacionais

Equipamentos Importados

Marketing (pesquisas de mercado, marcas, publicidade, etc)

Capital de Giro

Outros. Quais?

10

Sim Não

FAPESP, FAPESC, FAPERG, FUNCITEC, Fundação Araucária
CNPq
Outras. Quais?

Quais as principais necessidades de investimento da Empresa?  Classificar por ordem de importância, sendo "1" o 
mais importante:

Quais fatores atraíram a Empresa para se instalar no Parque Tecnológico? Classificar por ordem de importância, 
sendo "1" o mais importante:

A empresa já foi apoiada com recursos de instituições de apoio à pesquisa?

10 a) Se sim, qual a instituição?
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11

Sim Não

Seed, capital semente.Qual?

Investidor anjo.Qual?

"Venture Capital". Qual?

Outras.Quais?

12

Sim Não

12 a) Se sim, por quais instituições?_______________________________________________________________

13

Sim Não

BNDES. Qual linha?

FINEP. Qual linha?
Instituições de fomento estaduais (BRDE, BADESC, Fomento Paraná, BADESUL, Desenvolve SP, dentre outras?
Qual linha?

Bancos Comerciais.Quais?

Outras. Quais?

14

Bndes Automático

MPME Inovadora
Cartão BNDES
Fundo Criatec

Linha BNDES de apoio à inovação
Outras. Quais?

15

Garantias Prazo total para amortização/carência

Demonstrações Financeiras Análise de Crédito

Obtenção de licenças ambientais Obtenção de Certidões (CND e outras)
Custo de captação/condições do financiamento Outras. Quais?______________________________

16

Legalização fundiária Falta de apoio do governo local

Licenciamento ambiental Outras. Quais?_________________________________
Contratação de mão de obra qualificada

17 Quais serviços a Empresa gostaria que fossem oferecidos por um Parque Tecnológico?
Consultoria de mercado (e outras) para as empresas instaladas no Parque

Suporte à gestão das empresas instaladas
Treinamento/Capacitação. Em quais temas?________________________________________________
Estímulo ao desenvolvimento de parcerias e troca de conhecimento entre as empresas situadas no Parque
Serviços tecnológicos para as empresas instaladas no Parque
Suporte na captação de recursos

Outros. Quais?

Quais as dificuldades encontradas para captação de recursos financeiros para a Empresa? Classificar por ordem de 
importância, sendo "1" o mais importante:

Quais as dificuldades encontradas para a implantação da Empresa no Parque? Classificar por ordem de 
importância, sendo "1" o mais importante:

Ações para promover o relacionamento das empresas do Parque com instituições externas ao Parque
Auxílio na transferência de tecnologia entre as empresas  instaladas no Parque e as equipes das 

Auxílio na transferência de tecnologia entre as empresas instaladas no Parque e empresas localizadas 

A empresa é ou já foi apoiada com recursos de fundos de investimento?

13 a) Se sim, de quais instituições?

A empresa conhece as formas de apoio do BNDES para inovação?

11 a) Se sim, qual fundo?

A empresa já foi apoiada em editais de subvenção econômica para inovação?

A empresa já obteve apoio financeiro reembolsável/financiamento de instituições públicas ou privadas para 
investimentos em inovação?
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18 Há quanto tempo a Empresa está em operação no parque?
até 1 ano 5 a 10 anos

1 a 5 anos mais de 10 anos

19 Qual o porte da Empresa de acordo com a sua Receita Operacional Bruta em 2014? 
Micro (ROB ate 2.400.000)
Pequena  (ROB de 2.400.000 a 16.000.000)

Média   (ROB de 16.000.000 a 90.000.000)

Média Grande (ROB de 90.000.000 a 300.000.000)

Grande (ROB acima de 300.000.000)

20 Qual é o número de funcionários da empresa instalada no parque?

21 Qual a distribuição percentual de funcionários da Empresa por nível de instrução?
Ensino Fundamental Mestrado

Técnico / Ensino Médio Doutorado / Pós doutorado

Ensino Superior

22

O BNDES agradece pelo preenchimento da pesquisa!

Quais os fatores de sucesso para a Empresa que está localizada em um Parque Tecnológico?

A partir deste ponto as questões são direcionadas para Empresas em Operação. Caso a Empresa esteja em operação favor 
preencher:
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Crédito rural no Brasil: desafios e 
oportunidades para a promoção da 
agropecuária sustentável
Desirée Lopes 
Sarah Lowery 
Tiago Luiz Cabral Peroba*

Resumo

Explora o papel do crédito rural na promoção da agricultura susten-
tável no Brasil. Observa as tendências dos diferentes tipos de crédito 
voltados à atividade rural na última década – a criação de linhas de cré-
dito relacionadas a sustentabilidade, taxas de juros e fontes de recursos. 
Descreve, ainda, as principais dificuldades que os produtores enfren-
tam no acesso ao crédito rural, bem como as barreiras e oportunidades 
da utilização de crédito rural como uma ferramenta de sustentabilidade.

Palavras-chave
Agricultura de baixo carbono. Crédito rural. Sustentabilidade.
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Abstract

In this article we explore the role of rural credit in promoting 
agricultural sustainability in Brazil. We look at trends of different 
categories of rural credit in the last decade – creation of sustainability-
related credit lines, interest rates, and sources of funds. We also 
describe the main difficulties that producers face in accessing rural 
credit, as well as the barriers and opportunities of using rural credit 
to as a sustainability tool.

Keywords

Rural credit. Sustainability. Low-carbon agriculture.
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Introdução

Busca-se, primeiramente, analisar como está estruturado o crédito 
rural brasileiro, destacando-se os tipos de recursos que compõem o 
Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) e suas respectivas fontes.

Depois da análise inicial, propõe-se uma abordagem do crédi-
to rural com foco em agricultura sustentável, dando destaque aos 
programas de agricultura de baixo carbono. Procura-se entender e 
apontar as principais dificuldades encontradas pelos produtores ru-
rais para acesso a esse tipo de crédito e as principais barreiras para 
promoção de uma agropecuária sustentável.

Por fim, apresenta-se um estudo de caso que busca comprovar os 
benefícios da adoção de práticas sustentáveis por um produtor rural, 
em especial aqueles que tangenciam aspectos financeiros, destacan-
do-se algumas importantes recomendações para que todos aqueles 
que operam o agronegócio, desde o projetista técnico até o produtor 
rural, passando pelo agente financeiro, possam obter benefícios por 
meio da aplicação dessas práticas à produção rural.

O Brasil e a agropecuária

O Brasil é um dos principais fornecedores de produtos agropecuários 
em um planeta que demanda cada vez mais alimento. Considerando 
a expectativa de a população mundial chegar a nove bilhões em 2050, 
os produtores agropecuários precisarão produzir, nos próximos cin-
quenta anos, a mesma quantidade de alimentos produzida dos está-
gios iniciais da civilização até hoje (POTTER, 2009). Se os níveis 
de consumo per capita continuarem mais ou menos constantes, isso 
poderá representar um aumento da demanda de 200% na produção 
de carne e de 50% na produção de grãos  (GARTLAN, 2010).

Espera-se que o Brasil seja responsável por uma grande parte do 
aumento previsto na produção de alimentos em razão de sua enorme 
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disponibilidade de recursos naturais1 e ao conhecimento tecnológi-
co adquirido no país. Somente nos próximos cinco anos, o aumento 
projetado na produção brasileira de grãos e carne é de 37% e 38%, 
respectivamente (GARTLAN, 2010). Em 2024-2025, estima-se que 
a parcela brasileira do comércio mundial seja de 48,9% para car-
ne de aves, 43%, para soja, e 28,9%, para carne bovina (BRASIL, 
2014c). A  Tabela 1 mostra o papel central esperado para o Brasil na 
alimentação de uma crescente população global.

Tabela 1
Posição do Brasil na produção e exportação de alimentos 
(2013) e aumento projetado de produção (2023-2024)
Produtos Ranking 

em 2013
Ranking 

em 2013 por 
quantidade 
exportada

Número 
de países 
incluídos

Aumento 
projetado na 
produção até 

2023-2024
Açúcar 1º 1º 132 39,7%-63,9% 
Café 1º 1º 129 30,6%-74,0%
Suco de laranja 1º 1º  74 7,3%-57,6%
Soja 2º 1º  42 36,9%-61,6%
Carne bovina 2º 1º 143 22,8%-50,8%
Carne de aves 3º 1º 145 35,7%-57,4%
Milho 3º 1º  76 32,4%-78,0%
Carne suína 4º 4º  72 31,7%-67,4%

Fonte: Brasil (2014c).

A parcela da agropecuária na economia brasileira é grande e cres-
cente. Na última década, o agronegócio2 representou entre 22% e 25% 
do produto interno bruto (PIB). Desde 1994, o PIB agropecuário tem 
aumentado constantemente, com uma taxa média de crescimento de 
2% ao ano. Em 2013, quando o PIB agrícola somou R$ 1.092 bilhões, 
o setor agropecuário expandiu 7% (o maior crescimento desde 1996), 

1 Tais como vastas extensões de áreas agricultáveis, abundante oferta de água e 
diversos tipos de solos e climas que permitem uma produção diversificada.

2 Inclui agricultura, pecuária, indústria, abastecimento e distribuição.
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bem acima de outros setores econômicos brasileiros, apoiando assim 
o crescimento de toda a economia brasileira (PIB, 2014).

Com base nos dados da Tabela 1, pode-se supor que, em certo 
grau, o mundo depende do Brasil para se alimentar, e que o agro-
negócio exerce um papel cada vez mais relevante na economia na-
cional. É razoável então pensar que o Brasil estará cada vez mais 
interessado em criar ferramentas que garantam a sustentabilidade 
de sua agropecuária no longo prazo.

Uma importante ameaça à sustentabilidade da agropecuária é 
a prá tica do corte raso de florestas para expansão da produção. Essa 
prática é, historicamente, a mais utilizada pelos produtores para 
expandir sua produção de lavoura e pecuária nas fronteiras agrí-
colas. O desmatamento é uma ameaça à sustentabilidade agrope-
cuária, pois tem impactos sobre a disponibilidade hídrica e a varia-
bilidade climática, variáveis potencialmente capazes de desencadear 
instabilidade em temperatura, regime de chuvas e outros eventos 
climáticos – possibilidades preocupantes para a produção futura 
de alimentos (LAWRENCE; VANDECAR, 2015). As altas taxas de 
desmatamento também aumentam a vigilância mundial quanto aos 
impactos ambientais do setor agropecuário brasileiro e colocam em 
risco importantes relações comerciais entre o Brasil e seus compra-
dores globais de commodities – uma ameaça material ao crescimen-
to econômico contínuo3 (BRASIL, 2014c).

3 O relatório do Greenpeace Eating up the Amazon (ou Comendo a Amazônia) publi-
cado em 2006, por exemplo, atraiu a vigilância internacional sobre o desmatamento 
no Brasil de tal maneira, que os processadores e negociadores de soja concordaram 
em não comprar mais soja cultivada em áreas do bioma Amazônia que tivessem 
sido desmatadas depois de julho de 2006 (acordo conhecido como Moratória da 
Soja). Em 2009, outro relatório do Greenpeace, Slaughtering the Amazon (ou A far-
ra do boi na Amazônia), levou os principais processadores de carne bovina e couro 
brasileiro (JBS, Bertin – hoje parte da JBS –, Minerva e Marfrig) a acordar uma 
moratória à compra de gado proveniente de áreas recentemente desmatadas e de 
terras indígenas no bioma Amazônia (conhecida como Moratória da Carne). 
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Entre as ferramentas em evolução no Brasil para promover práti-
cas agropecuárias sustentáveis (ver Quadro 1 para definição) está o 
crédito rural. Um exemplo dos esforços do Brasil em utilizar o cré-
dito rural para apoiar a sustentabilidade é o Programa para Redução 
da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura  (Programa 
ABC), criado em 2010. O Programa ABC é uma linha de crédito 
dedicada especificamente a financiar práticas agrícolas de alta pro-
dutividade e baixa emissão de gases do efeito estufa. Outras linhas 
de crédito também estão evoluindo para financiar de forma com-
plementar atividades como assistência técnica e investimento em 
melhoria tecnológica – atividades fundamentais para a transição da 
agricultura convencional à sustentável.

Nesta publicação, definem-se práticas agropecuárias sustentá-
veis como aquelas que aumentam a produtividade agropecuária e 
a renda, adaptam e criam resiliência às mudanças climáticas e re-
duzem e/ou removem as emissões de gases do efeito estufa, quando 
possível (WORLD BANK, 2014). As práticas agropecuárias susten-
táveis têm como condições a inexistência de desmatamento ilegal 
(ou seja, terras agrícolas não podem ser expandidas desmatando 
florestas protegidas por lei) e o baixo ou zero desmatamento total.

Órgãos do governo brasileiro, como Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Desenvolvimento Agro-
pecuário, Ministério do Meio Ambiente, Confederação Nacional 
Agropecuária, entre outros, geralmente usam o termo “agricultu-
ra de baixo carbono” para descrever o que se chama neste artigo 
de agropecuária sustentável. Entre as tecnologias agropecuárias de 
baixo carbono, estão:

i) reforma de pastagem degradada;

ii) sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta;

iii) sistemas de plantio direto;
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iv) fixação biológica de nitrogênio;
v) florestas; e
vi) tratamento de dejetos animais.

Crédito rural no Brasil

Historicamente o crédito rural tem sido o instrumento central da po-
lítica agrícola para promover a produtividade e o aumento de renda 
no Brasil (BRASIL, 2014d). O SNCR foi estabelecido em 1965 com 
o propósito de fornecer crédito a produtores rurais a juros baixos vi-
sando ajudá-los a financiar produção e maquinários agrícolas, bem 
como custos de operação e comercialização de produtos agropecuá-
rios. Três objetivos principais da política de crédito rural, criada 
em 1965,4 continuam ativos hoje: (i) acesso ao crédito com taxas 
de juros abaixo das taxas de mercado; (ii) exigência legal de que 
os bancos dediquem uma parte de seus depósitos à vista a linhas 
de crédito rural; e (iii) incentivo a pequenos produtores e agricul-
tores familiares por meio de linhas de crédito direcionadas, como o 
Programa Nacional para o Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf). Essas medidas visam diretamente reduzir a resistência das 
instituições financeiras em emprestar capital ao setor rural e criar 
incentivos para que pequenos produtores comecem a tomar crédito 
(SANTANA; NASCIMENTO, 2012).

A quantidade de recursos financeiros que o Brasil disponibiliza 
para os produtores e o agronegócio por meio do SNCR aumenta a 
cada ano (Gráfico 1). Foram contratados, entre julho de 2014 e junho 
de 2015, aproximadamente R$ 156,4 bilhões em empréstimos via crédi-
to rural (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2015b). O orçamento pa ra 

4 Lei 4.829, de 5 de novembro de 1965.
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o período de julho de 2015 a junho de 2016 é de R$ 187,7 bilhões pa ra a 
agricultura empresarial e R$ 28,9 bilhões para a agricultura familiar, 
o que representa um aumento de mais de 20% em comparação ao 
orçamento do ano agrícola anterior5 (BRASIL, 2015a).

Gráfico 1
Crédito rural disponível no Brasil
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Fonte: Elaboração própria, com base em Brasil (2014a).

Nas últimas décadas, o crédito rural financiou principalmente o 
custeio da produção – ajudando produtores a pagar por várias ope-
rações relacionadas à produção de grãos e/ou pecuária – preparação 
do solo, plantio de sementes, limpeza da área e colheita, entre ou-
tros – e também insumos agrícolas, como fertilizantes, sementes, 
herbicidas, ração e vacinas para animais. As linhas de crédito dedi-
cadas à comercialização também ajudaram os produtores a promo-
ver seus produtos financiando as taxas e custos relacionados à Cé-

5 No Brasil, o cronograma de desembolso de crédito rural segue o ano agrícola, 
que começa em julho e termina em junho do ano seguinte. Um ano agrícola po-
de incluir um ou mais ciclos de produção.
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dula de Produto Rural (CPR), por exemplo.6 Em contraste, as linhas 
de crédito de investimento utilizadas para comprar bens duráveis, 
como maquinário e equipamentos, representam historicamente uma 
pequena parcela do crédito rural.

O recente aumento na proporção de crédito de investimento no 
total do crédito rural reflete o desejo do governo de financiar in-
vestimentos de longo prazo em sistemas de produção agropecuária 
melhores e mais produtivos, além de financiar despesas recorren-
tes e insumos de curto prazo (SANTANA; NASCIMENTO, 2012). 
Como a transição de sistemas de agricultura convencional para sis-
temas sustentáveis exige, geralmente, investimentos substanciais, a 
adoção de práticas sustentáveis pode se tornar mais fácil à medida 
que aumente a disponibilidade de crédito de investimento.

Fontes de financiamento para o Sistema Nacional 
de Crédito Rural

Fontes de financiamento público e privado compreendem o total de cré-
dito rural disponibilizado a cada ano por meio do SNCR  (Quadro 1).7 
Em 2012, cerca de 66% do total de crédito do SNCR8 foi decorrente da 

6 A CPR é uma nota financeira que os produtores individuais e suas cooperativas 
e associações emitem para financiar sua produção. Bancos e negociadores são, 
geralmente, os compradores das CPRs. Historicamente as CPRs têm financiado 
principalmente capital de giro, mas podem também ser utilizadas para financiar 
atividades de comercialização.

7 O Manual do Crédito Rural detalha regras, exigências e critérios de elegibilida-
de, entre outras especificidades para o crédito rural.

8 Este relatório aborda somente fontes de crédito do SNCR contratadas a taxas de 
juro preestabelecidas, controladas pelo governo. O governo fixa as taxas pa ra 
cada linha de crédito no início de cada ano agrícola (ou seja, em junho). Desta-
ca-se que o crédito do SNCR também inclui crédito contratado a taxas de juros 
não controladas; como não foi possível localizar informações sobre as fontes 
desse tipo de crédito, tal conteúdo não foi incluído no Quadro 1. 
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exigência legal de que os bancos direcionem parte de seus depósitos à 
vista para linhas de crédito rural (ver os diferentes tipos de fontes de 
recursos para o crédito rural no Quadro 1 (BANCO CENTRAL DO 
BRASIL, 2015C; BRASIL, 2015a).

Quadro 1
Formação do crédito rural no Brasil operado pelo Sistema 
Nacional de Crédito Rural
Tipo Fonte Descrição Percentual 

de recursos 
aplicados*

Taxa anual 
de juros em 

2015-2016 

Recursos 
obrigatórios

Pública e 
privada

Porção preestabelecida de 
depósitos à vista que os 
bancos comerciais e oficiais 
devem dedicar a linhas de 
crédito rural, conforme 
definido por lei.

34% 8,75%

Poupança 
rural

Pública e 
privada

Instrumento de investimento 
operado por bancos elegíveis. 
Bancos comerciais e oficiais 
devem dedicar uma porção 
dos investimentos capturados 
a linhas de crédito rural, 
conforme definido por lei.

37% 8,75%- 
várias

Recursos do 
BNDES

Pública Recursos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 
O BNDES canaliza recursos, 
como financiamentos 
para créditos do Programa 
ABC, por meio de bancos 
cadastrados (tais como 
Banco do Brasil e Rabobank), 
que mantêm relações 
contratuais com tomadores 
de empréstimo e recebem 
taxas administrativas. A 
maioria dos recursos do 
BNDES é repassada por meio 
desses bancos comerciais e 
financia investimentos em 
bens duráveis, com vários 
propósitos.

12% 7,5%-10,5% 
(agricultura 
empresarial)

0,5%-5,5% 
(agricultura 

familiar)

(Continua)
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(Continuação)

Tipo Fonte Descrição Percentual 
de recursos 
aplicados*

Taxa anual 
de juros em 

2015-2016 

Fundos 
constitucionais

Pública Capitalizados por 3% das 
receitas provenientes 
de Imposto de Renda e 
Imposto sobre Produtos 
Industrializados. Voltados 
a reduzir disparidades 
econômicas inter-regionais. 
Existem três fundos regionais: 
fundos constitucionais 
de financiamento Norte 
(FNO), Centro-Oeste (FCO) e 
Nordeste (FNE).

8% 7,65%-12,35%

Recursos livres Privada Recursos próprios de bancos 
comerciais sem porção 
predefinida por lei. Os bancos 
desembolsam recursos livres 
na forma de crédito rural de 
acordo com seus próprios 
termos e critérios.

6% Várias

Outros Pública e 
privada

Várias fontes. 3% Várias

Fonte: Elaboração própria, com base em Banco Central do Brasil (2015c) e Brasil (2014a; 
2015a).
* Percentuais dos valores contratados referentes ao ano agrícola 2014-2015.

O crédito rural originado de programas do BNDES e fundos 
constitucionais tem as menores taxas de juros anuais do SNCR. Por 
exemplo, em 2014-2015 os produtores puderam captar recursos por 
meio do Programa Inovagro – uma linha de financiamento adminis-
trada pelo BNDES e com viés de sustentabilidade – com uma taxa 
de juros anual de 3,5%. No ano agrícola 2015-2016, a taxa de juros 
do Inovagro elevou-se para 7,5% ao ano, mas ainda continua bas-
tante atrativa se comparada aos custos de outras linhas do SNCR. A 
maior parte do crédito com juros baixos está disponível para investi-
mentos em bens duráveis (em sua maioria maquinários, equipamen-
tos e colheitadeiras, construção e renovação de depósitos e sistemas 
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de irrigação). No entanto, os produtores podem também encontrar 
financiamentos de relativo baixo custo para custeio e comerciali-
zação. Os fundos constitucionais oferecem crédito para esses fins 
a uma taxa de juros que varia de 8,29% a 12,35% ao ano, de acor-
do com o faturamento anual do solicitante do crédito. O Programa 
Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp Rural) e o 
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) proveem crédito 
para custeio e comercialização a partir de 7,75% ao ano. As taxas de 
juros variam substancialmente no caso de fontes que o governo não 
controla, tais como recursos livres e uma parte da poupança rural 
(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2015c; BRASIL, 2015a).

O crédito rural operado por meio das fontes mencionadas é di-
recionado a grandes e médios produtores. Para promover financia-
mentos para os produtores pequenos e familiares a taxas relativa-
mente mais baixas, o governo criou em 1995 o Pronaf (SCHONS; 
 AZEVEDO; ALENCAR, 2013). O Pronaf provê crédito para custeio 
e investimento a produtores individuais elegíveis, bem como para ca-
pitalização de cooperativas formadas por produtores pequenos e fa-
miliares. As taxas de juros anuais do Pronaf variam de 0,5% a 5,5%, 
dependendo da quantia emprestada e das atividades financiadas.

Para acessar o crédito do Pronaf, os produtores devem provar 
sua elegibilidade por meio da Declaração de Aptidão ao Pronaf 
(DAP). Os critérios de elegibilidade incluem, entre outros: renda 
máxima anual, renda mínima anual advinda de atividades agríco-
las, tamanho da propriedade, tipo de posse da terra e comprova-
ção de residência na propriedade rural ou próxima dela. O Pronaf 
também oferece linhas especiais de crédito voltadas a mulheres e 
jovens, produção florestal, sistemas agroindustriais, áreas semiári-
das, assentamentos da reforma agrária e práticas agrícolas sustentá-
veis – todas focadas em produtores pequenos e familiares  (BNDES, 
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2015b). Em 2014-2015, foram contratados R$ 23,9 bilhões em cré-
dito rural via  Pronaf, a maior quantia já contratada por meio do 
programa desde sua criação.

No ano agrícola 2014-2015, parcela majoritária do crédito rural 
contratado por meio do SNCR foi oferecida a taxas anuais entre 0,5% 
e 5,5% (BRASIL, 2014b). Essas taxas são bem mais baixas do que 
as taxas interbancárias anuais, que ficaram em torno de 10,8% entre 
julho de 2014 e junho de 2015 (BANCO CENTRAL DO  BRASIL, 
2015a), e ainda mais baixas do que as taxas bancárias de crédito di-
reto, que superaram muito a taxa de 1,0% ao mês no mesmo perío do 
(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2015d).

O governo brasileiro possibilita taxas de juros abaixo do mer-
cado por meio da “equalização” das taxas de juros. Como um in-
centivo para que instituições financeiras operem linhas de crédito 
rural atrativas aos produtores, o Tesouro Nacional paga a diferença 
entre as taxas de juros das linhas de crédito do SNCR e as taxas 
de juros do mercado, bem como os custos fiscais e administrativos 
incorridos pelos bancos. Por exemplo, o Tesouro repassa recursos ao 
Banco do Brasil para apoiar o desembolso de crédito do Programa 
ABC (BARRET et al., 2015). Essa equalização das taxas de juros 
torna a operação de créditos do Programa ABC financeiramente 
interessante para o Banco do Brasil. O governo também equaliza 
taxas de juros em programas operados por outros bancos oficiais.

Fontes de financiamento agrícola no Brasil

Embora notavelmente importante, o SNCR não é a única fonte de 
financiamento agrícola no Brasil. Do total emprestado para o se-
tor agrícola em 2003, 72% provêm de outras fontes, externas ao 
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SNCR (Gráfico 2).9 Essas fontes incluem recursos próprios dos pro-
dutores, empréstimos familiares e financiamento de traders, pro-
cessadoras, fabricantes de insumos e bancos privados (SANTANA; 
 NASCIMENTO, 2012).

Gráfico 2
Participação dos fundos do SNCR no financiamento da 
agricultura no Brasil
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Fonte: Santana e Nascimento (2012).

Ao longo da última década, o governo criou vários veículos para 
atrair investidores urbanos a financiar agricultura: atualmente, por 
exemplo, os bancos podem utilizar fundos de investidores urbanos 
para financiar produtores rurais. Entre os instrumentos criados pelo 
governo, estão o Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) e 
a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA). O CDA é um certifi-
cado emitido pelo armazém de estocagem de um produtor como 
uma promessa de entrega dos produtos agrícolas armazenados. Os 
produtores então negociam esses certificados com agentes privados 
para conseguir fundos para financiar sua produção. No fechamento 

9 Essa informação está disponível apenas para 2003. Assume-se, já que não 
foi possível encontrar evidências contrárias, que a porcentagem de crédito do 
SNCR em relação ao total do crédito rural brasileiro tenha permanecido mais 
ou menos a mesma em anos recentes. 



169Crédito rural no Brasil: desafios e oportunidades para a promoção da 
agropecuária sustentável

do contrato, os produtores entregam os produtos ou pagam de volta 
a quantia recebida. O LCA é um título de crédito ligado a uma nota 
promissória rural emitida por um banco e negociado com investi-
dores urbanos. Os produtores tomam um empréstimo de um banco, 
que, em vez de manter a nota promissória, emite uma LCA e a ne-
gocia no mercado. Quando a nota expira, os produtores pagam seus 
empréstimos ao banco, que por sua vez paga a LCA a seu titular 
(SANTANA; NASCIMENTO, 2012).

Comparadas ao crédito subsidiado de baixas taxas de juros ofe-
recido pelo SNCR, as fontes de empréstimos rurais não ligadas ao 
SNCR geralmente têm taxas de juros significativamente mais altas 
e condições de pagamentos mais estritas. Em muitos casos os pro-
dutores dependem dessas outras fontes mais caras de crédito para 
financiar suas atividades agrícolas, pois não apresentam um bom 
histórico de crédito, informação e/ou familiaridade com agências 
bancárias, ou ainda porque enfrentam outros desafios no cumpri-
mento dos critérios de elegibilidade para taxas de juros mais bai-
xas. Por exemplo, o acesso ao crédito com baixas taxas de juros do 
Programa ABC exige que os produtores tenham um plano detalha-
do de produção, envolvendo pelo menos um dos sistemas agrícolas 
sustentáveis que o programa financia. Esses sistemas melhorados, 
tais como sistemas integrados de lavoura-pecuária-floresta,10 são 
tecnologias novas que exigem informação de ponta para planejar e 
implementar. Os produtores que não têm acesso fácil a informação 
e/ou assistência técnica apropriada geralmente encontram dificul-
dades em cumprir os critérios de elegibilidade, o que faz com que 
possa, por vezes, lhe restar apenas as opções de empréstimos mais 
limitadas e geralmente mais caras. A Figura 1 ilustra como os re-
cursos de crédito rural fluem de várias fontes por meio de diversos 
canais até os produtores.

10 Nos sistemas integrados lavoura-pecuária-floresta, essas três atividades coexis-
tem na mesma propriedade.
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Figura 1
Fluxo dos recursos de crédito rural oriundos de várias fontes 
por meio dos principais canais para os produtores
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Fonte: Elaboração própria.

Crédito para agropecuária sustentável

As linhas de crédito voltadas ao aumento da sustentabilidade agro-
pecuária, criadas na última década e operadas no contexto do SNCR, 
refletem a atenção especial que o Brasil está dando à conservação dos 
recursos naturais e ao crescimento agrícola de longo prazo. O Progra-
ma ABC, criado em 2010, é inovador por ser direcionado a práticas 
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agropecuárias sustentáveis com taxas anuais de juros de 7,5% (para 
médios produtores) e 8,0% (para grandes produtores), valores do ano 
agrícola 2015-2016 (BNDES, 2015c). O Programa ABC é uma das pri-
meiras linhas de crédito do mundo a financiar especificamente prá-
ticas de baixas emissões de carbono. O Programa Inovagro, lançado 
em 2013, financia vários investimentos associados com melhoria tec-
nológica (maior produtividade, melhores práticas agrícolas e de ges-
tão e maior competitividade no mercado)11 a 7,5% ao ano, valores do 
ano agrícola 2015-2016. O Inovagro também se diferencia ao permitir 
que os produtores usem até 4% de seus empréstimos para contratar 
assistência técnica relacionada a planejamento, implementação, moni-
toramento e execução das atividades produtivas financiadas. Linhas 
de crédito tradicionais geralmente financiam assistência técnica com 
menos de 4% do empréstimo ou sequer a financiam (BNDES, 2015a).

No ano agrícola 2013-2014, o Programa ABC e o Inovagro soma-
ram, juntos, R$ 5,2 bilhões em crédito contratado com produtores 
(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2015b).

Apesar da quantia significativa de crédito associado a sustenta-
bilidade disponível, essas linhas de financiamento enfrentam pro-
blemas graves na promoção de práticas sustentáveis, em razão, pelo 
menos em parte, de sua criação recente e natureza inovadora. Isso 
se reflete, por exemplo, nas taxas de desembolso particularmente 
baixas apresentadas por essas linhas. O Programa ABC desembol-
sou 13,3% da quantia planejada durante seu ano de criação (2010) 
e, desde então, 42,8% em média. O Inovagro desembolsou 8,2% 
da quantia planejada durante seu ano inaugural (2013) (BRASIL, 
2014a). Ainda que no ano agrícola 2014-2015 a demanda por esses 
programas tenha crescido, principalmente em função da percepção 
dos produtores quanto à piora das condições financeiras para o ano 
agrícola 2015-2016, essas baixas taxas de desembolso devem-se, ao 

11 A Resolução 4.307/14 do Conselho Monetário Nacional (de 30 de janeiro de 
2014) define as atividades elegíveis ao Programa Inovagro (CMN, 2014). 
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menos parcialmente, a ajustes culturais e institucionais que uma li-
nha de crédito inovadora demanda, conforme pode ser depreendido 
com base em informações dos agentes financeiros que operam o 
programa. Para o sucesso desse tipo de iniciativa, é necessário, por 
exemplo, que os bancos eduquem suas equipes técnicas sobre as 
novas práticas sustentáveis financiadas pelas linhas de crédito e so-
bre os detalhes dessas linhas, como os requerimentos para tomada 
de crédito. Precisam também divulgar as linhas de modo a atrair 
produtores. Além disso, é importante que os produtores aprendam a 
respeito da viabilidade técnica e financeira das práticas sustentáveis 
para que passem a demandar tais linhas de crédito.

Outra dificuldade para promover práticas sustentáveis é que o 
crédito ligado à sustentabilidade representa apenas uma pequena 
porção do total de crédito rural disponível por meio do SNCR. Do 
total de crédito rural contratado no ano agrícola 2014-2015 no Brasil 
(R$ 156,4 bilhões), a quantia ligada à sustentabilidade representa 
apenas 3,3% (Gráfico 3) (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2015b).

Gráfico 3
Crédito rural relacionado à sustentabilidade contratado no 
SNCR (2014-2015)

3,3%

96,7%

Crédito convencional
contratado

Crédito relacionado à
sustentabilidade contratado

Fonte: Banco Central do Brasil (2015b).
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Desafios do uso de crédito rural para promover 
agropecuária sustentável no Brasil

Para que o crédito rural se torne uma ferramenta efetiva para pro-
mover a sustentabilidade agropecuária, os elaboradores de políticas 
públicas do setor terão que levar em conta pelo menos dois desafios: 
(1) os produtores no Brasil enfrentam grandes dificuldades em aces-
sar crédito rural; e (2) existem barreiras institucionais, de gestão, 
culturais, financeiras, tecnológicas e de informação à adoção de 
práticas agrícolas sustentáveis.

Esses desafios são particularmente preocupantes para um sub-
grupo regional da população nacional. Produtores médios, peque-
nos e agricultores familiares vivendo na Amazônia brasileira são 
especialmente vulneráveis a essas dificuldades, pois: (i) seus sis-
temas agropecuários são, geralmente, sistemas convencionais com 
produtividade muito baixa; (ii) serviços públicos – tais como ex-
tensão rural e assistência técnica – e infraestrutura são criticamen-
te deficientes nessas áreas rurais; (iii) o interesse dos bancos em 
emprestar dinheiro para produtores de menor renda que vivem em 
áreas pouco povoadas é baixo; (iv) a renda per capita é baixa; (v) são 
aplicadas, nesse caso, legislações e normas ambientais adicionais;12 
e (vi) existe uma enorme falta de titulação da terra nessa área. O 
Quadro 2 descreve os principais desafios que os produtores enfren-
tam no acesso ao crédito rural. O Quadro 3, por sua vez, contém os 
principais obstáculos para a utilização do crédito rural como políti-
ca para promoção da agricultura sustentável.

12 Veja a Resolução 3.545, de 29 de fevereiro de 2008, do Banco Central do Brasil, 
que impõe normas adicionais de conformidade ambiental para financiamento 
de produção agrícola para propriedades rurais localizadas no bioma Amazônia 
(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2008).
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Quadro 2
Principais dificuldades enfrentadas pelos produtores no 
acesso ao crédito rural

Obtenção de assistência técnica

Os bancos exigem que os produtores tenham assistência técnica para preparar 
o documento de produção do projeto, exigido pelos bancos para solicitar o crédito. 
Nas agências públicas de serviços de extensão e assistência técnica, faltam equipes 
técnicas treinadas e recursos adequados (tais como veículos de transporte e 
recursos administrativos); e os serviços de agências privadas são geralmente caros 
ou indisponíveis.

Cumprimento de legislação ambiental

Os bancos exigem o cumprimento das legislações ambientais, especialmente 
para o fornecimento de crédito com baixas taxas de juros. Aos olhos dos 
produtores, a legislação é geralmente confusa e, em alguns casos, conflitante 
entre diferentes normativos que regem um determinado assunto. Os custos 
associados ao cumprimento das leis ambientais (reflorestamento, redução da 
produção para estabelecimento de áreas protegidas como reserva legal e área de 
proteção permanente, colocação de cerca ao redor de áreas protegidas dentro das 
propriedades, documentação, entre outros) geralmente impedem os produtores de 
alcançar a conformidade ambiental.

Cumprimento de exigências fundiárias

Os bancos geralmente exigem título comprovado da terra e às vezes a terra como 
garantia do empréstimo. Os produtores, especialmente os médios e pequenos, sofrem 
para conseguir o título permanente da terra em razão da disputa de título entre um ou 
mais donos e/ou em função de áreas protegidas estabelecidas por lei. Resolver questões 
relacionadas à titulação da terra pode levar anos e custa caro, de modo que muitos 
produtores não conseguem o título e não podem acessar crédito a juros baixos.

Preparação da documentação necessária

Solicitar crédito envolve a apresentação de uma extensa documentação (título/
propriedade da terra, histórico de crédito, conformidade ambiental etc.) obtida 
em diferentes órgãos (cartórios, agências governamentais, entre outros). Reunir os 
documentos necessários pode ser caro e demorado.

Conhecimento sobre as linhas de crédito disponíveis

As agências bancárias locais usual mente não têm equipe suficiente e/ou treinada 
para divulgar as linhas de crédito e auxiliar os produtores a acessar aquelas que são 
mais adequadas a seu perfil agrícola.

Recebimento de crédito a tempo para a produção

O tempo entre solicitar o crédito e efetivamente recebê-lo varia consideravelmente. 
Em alguns casos os produtores precisam esperar até um ano a partir do momento 
em que submetem sua aplicação de crédito até realmente ter o crédito liberado. Esse 
atraso pode impedir todo um ciclo de produção, caso o produtor não tenha recursos 
financeiros disponíveis no início do ciclo agrícola.

Fonte: Elaboração própria, com base em Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação 
Getulio Vargas (2013a; 2013b), Cardoso (2011), Stabile, Azevedo e Nepstad (2012) e Schons, 
Azevedo e Alencar (2013).
Nota: As constatações são baseadas em entrevistas, visitas de campo e diversos estudos feitos 
no Brasil que incluem revisão de literatura e entrevistas com produtores, governo e instituições 
financeiras envolvidas com crédito rural.
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Quadro 3
Principais barreiras ao uso do crédito rural para promoção 
da agropecuária sustentável

Os produtores não estão familiarizados com as práticas agropecuárias sustentáveis
A produção agrícola e a pecuária tradicionais ainda são predominantes no Brasil (e 
em muitos países). Isso impõe uma forte barreira cultural para a adoção de práticas 
sustentáveis. Os produtores tendem a resistir à transição em razão da falta de 
familiaridade com as novas práticas, da incerteza em relação aos retornos financeiros 
e dos altos custos iniciais associados.
Os técnicos de bancos e serviços de extensão estão despreparados para auxiliar os 
pro dutores com as práticas sustentáveis
As práticas sustentáveis são relativamente novas, complexas e não muito 
disseminadas pelas agências governamentais, de modo que falta treinamento e 
experiência aos técnicos, que também contam com poucos incentivos para buscar 
treinamentos, já que a demanda para assistência com as práticas sustentáveis é baixa.
Falta às instituições financeiras equipes suficientes e/ou treinadas nas agências locais
As matrizes geralmente têm que auxiliar as agências locais nas análises de crédito 
por causa da falta de equipes e/ou de equipes capacitadas. Pelo fato de as práticas 
agropecuárias, especialmente as sustentáveis, serem específicas a cada contexto, os 
técnicos das matrizes geralmente travam ou negam as solicitações de crédito.
As linhas de crédito não dão capital suficiente para contratação de assistência técnica
Os produtores podem gastar muito pouco ou quase nada da quantia emprestada em 
assistência técnica, apesar de os bancos exigirem assistência técnica para aprovar 
o crédito. Essa restrição é preocupante, pois a assistência técnica é uma parte 
fundamental na transição das práticas tradicionais para as sustentáveis.
Créditos relacionados à sustentabilidade podem ser menos atrativos que os créditos 
tradicionais
O acesso a linhas de crédito especificamente ligadas à sustentabilidade (ex.: 
Programa ABC) pode ser um processo longo e difícil. Existem linhas tradicionais de 
crédito que financiam atividades similares e oferecem taxas de juros comparáveis (ou 
menores), processos de solicitação mais simples e aprovação mais rápida.
Requisitos rigorosos dos créditos ligados à sustentabilidade restringem seu alcance
Os produtores no Sul e no Centro-Oeste do Brasil com tecnologias específicas (ex.: 
renovação de pastagens degradadas e sistemas de plantio direto) têm dominado 
os desembolsos de créditos ligados à sustentabilidade. Os produtores que estão em 
áreas social e ambientalmente críticas (ex.: região amazônica) enfrentam muitos 
desafios que os impedem de acessar crédito ligado à sustentabilidade (ver a lista 
dos desafios no primeiro parágrafo desta seção).
A maior parte do crédito disponível financia custeio e não investimento
A transição de práticas agropecuárias convencionais para práticas sustentáveis 
exige investimento em bens duráveis e mudanças de médio e longo prazos nos 
sistemas de produção. A maioria do crédito disponível hoje (custeio) não cobre esse 
tipo de investimento.

Fonte: Elaboração própria, com base em Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação 
Getulio Vargas (2013a; 2013b), Cardoso (2011), Stabile, Azevedo e Nepstad (2012) e Schons, 
Azevedo e Alencar (2013).
Nota: As constatações são baseadas em entrevistas, visitas de campo e diversos estudos feitos 
no Brasil que incluem revisão de literatura e entrevistas com produtores, governo e instituições 
financeiras envolvidas com crédito rural.
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Além dos esforços do governo em aumentar o crédito rural subsi-
diado e criar condições especiais de crédito para produtores peque-
nos e familiares e para a agropecuária sustentável, as dificuldades 
e barreiras apresentadas nos quadros 2 e 3 precisam ser abordadas 
para tornar o crédito rural plenamente efetivo no apoio aos produto-
res na transição de práticas convencionais às sustentáveis.

Em relação à agropecuária convencional, as práticas sustentá-
veis normalmente apresentam custos iniciais consideravelmente 
mais altos, envolvendo, por exemplo, colocação de cerca, sementes 
ou espécies animais de maior produtividade, sistemas de irrigação, 
preparação do solo, fertilização, mão de obra adicional e assistên-
cia técnica. Um produtor de médio porte localizado no estado de 
Mato Grosso que possui quatrocentos hectares de pastagens de-
gradadas pode ter que investir até R$ 1 milhão13 antecipadamente 
para implementar um sistema produtivo integrado de lavoura-pe-
cuária-floresta. Esse sistema lavoura-pecuária-floresta é destacado 
no Plano Brasileiro para Agricultura de Baixo Carbono e apoiado 
pela Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, 
que foi sancionada em 2013 para promover a adoção dessa prática 
 (BRASIL, 2013).

Além disso, a adoção de práticas sustentáveis pelos produtores 
resulta em custos de transição em função do aprendizado de no-
vas técnicas produtivas. Os produtores também assumem riscos na 

13 Inclui custos de: (i) preparação do solo; (ii) correção da acidez do solo; (iii) com-
pra de sementes; (iv) fertilizante; e (v) plantação de árvores de Eucalyptus (com 
espaçamento de 15 metros). Aviso sobre recomendação de uso dessas esti-
mativas: essas estimativas são apresentadas apenas para fins ilustrativos e não 
têm a intenção de servir como base para análise de investimento. O investimen-
to necessário para a adoção de práticas sustentáveis varia consideravelmente 
de acordo com o perfil do produtor, situação inicial do solo, tipo de solo, tipo de 
atividade, preço dos insumos, sazonalidade, entre outros.
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adoção, já que a rentabilidade das novas técnicas é mais incerta. 
Existe pouca informação prontamente disponível aos produtores e 
aos profissionais de extensão rural sobre os lucros esperados na 
transição a práticas sustentáveis. De todas as dificuldades e barrei-
ras apresentadas nos quadros 2 e 3, essa falta de informação disse-
minada sobre a distribuição esperada dos lucros das práticas sus-
tentáveis é uma das mais limitantes. O crédito rural somente será 
efetivo em promover a agropecuária sustentável em larga escala se: 
(i) for comprovado que essas práticas são mais rentáveis do que as 
tradicionais (verificadas pela observação de casos de sucesso de 
outros produtores rurais); (ii) a assistência técnica para novas práti-
cas e tecnologias estiver disponível e puder ser financiada por cré-
dito rural; e (iii) os produtores e técnicos rurais tiverem fácil acesso 
à informação sobre empréstimos especiais (ex.: crédito subsidiado) 
e outros incentivos (ex.: assistência técnica gratuita ou subsidiada) 
para a agropecuária sustentável.

Crédito rural e a adoção de práticas sustentáveis: 
um exemplo

Para ilustrar o impacto potencial do crédito na decisão de um produ-
tor de adotar práticas sustentáveis, considera-se o seguinte exemplo: 
uma produtora quer decidir se adota um sistema integrado lavoura-
-pecuária-floresta. A produtora tem quatrocentos hectares de pas-
tagens degradadas e lhe custaria R$ 1 milhão em investimentos 
antecipados (ano zero) para transformar essa área em um sistema 
lavoura-pecuária-floresta.

A produtora atualmente não tem esse capital e pode captar recur-
sos de: (i) um banco que opera crédito do Programa ABC a uma taxa 
anual de juros de 8,0%, ou (ii) uma fonte não subsidiada de crédito 
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com a taxa de juros de mercado de 20,2% ao ano.14 Em ambos os 
casos, assume-se que os juros são pagos anualmente e igualmente 
entre os anos um e 12, com base no montante do empréstimo em 
dívida a cada ano, e que vencem anualmente. O financiamento será 
pago ao banco igualmente entre o ano quatro e o ano 12 (ou seja, os 
dois empréstimos têm um período de carência de três anos). Também 
parte-se do princípio de que será produzido apenas soja e milho pelos 
primeiros três anos, será introduzido o gado de corte no ano quatro 
e será cortada a floresta plantada de Eucalyptus entre os anos sete e 
nove. Entre os anos nove e 12, a fazenda terá apenas soja, milho 
e gado de corte.15

Como uma tentativa de contabilizar os custos de transição que a 
produtora enfrenta ao aprender a nova tecnologia (custos de apren-
dizagem), consideraram-se dois cenários: (i) receita completa (100% 
da receita líquida esperada) caso a produtora seja bem-sucedida em 
utilizar a nova tecnologia; e (ii) receita reduzida (75% da receita 
líquida esperada) se, mais realisticamente, a produtora tiver alguns 
custos de aprendizagem e não implementar a técnica prescrita exa-
tamente da maneira esperada (quebra das cercas elétricas, falta de 

14 Considerou-se taxa de juros de mercado taxas de juros pós-fixadas para pes-
soas jurídicas do Banco Bradesco, em 22 de junho de 2015. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/RelTxJuros.
aspx?tipoPessoa=2&modalidade=211&encargo=204>. Taxas de juros não sub-
sidiadas para financiamento agrícola variam amplamente e são definidas pelo 
agente financeiro para cada contrato. A real taxa de juros contratada geralmen-
te é mais alta do que as taxas de mercado. 

15 As receitas líquidas (antes dos custos do empréstimo) para essas condições são: 
R$ 220.000,00, dos anos um a três; R$ 250.000,00, dos anos quatro a seis e dez 
a 12; e R$ 350.000,00, dos anos sete a nove. Doze anos representam o período 
para reembolso do crédito dado pelo ABC no caso de financiamento de sis-
temas produtivos de lavoura-pecuária-floresta. Os custos de empréstimo não 
incluem taxas bancárias e outras que podem se aplicar. Veja o aviso sobre re-
comendação de uso dessas estimativas na nota do Quadro 3.
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energia, árvores de Eucalyptus que não crescem conforme o espera-
do etc.).16 A produtora pode também escolher não adotar o sistema 
integrado e continuar a criar gado de corte em pastagens degrada-
das do ano um ao 12, utilizando seus próprios recursos e nenhum 
financiamento externo, como o crédito do ABC.17 Nesse caso, a pro-
dutora não tem custos de aprendizagem.

Esse exemplo ilustrativo engloba então cinco cenários diferen-
tes, conforme o Gráfico 4.18 A análise apresentada no Gráfico 4 
mostra os lucros líquidos estimados após os custos do empréstimo 
do ano zero a 12 e o Valor Presente Líquido (VPL)19 dessa atividade 
produtiva hipotética para cada cenário exemplificado (ver Apêndi-
ce 1 para os fluxos de caixa detalhados).

Analisa-se agora a decisão hipotética da produtora de adotar o 
sistema de agropecuária sustentável ou de permanecer com o siste-
ma tradicional, dados os cinco possíveis cenários exemplificados. 
Os principais pontos de destaque nesse exemplo são:

16 Receita líquida antes dos custos do empréstimo. A porção de 75% da receita 
esperada é definida de forma arbitrária apenas para fins ilustrativos.

17 As receitas líquidas da criação de gado de corte para essas condições é de 
R$ 55.000,00 dos anos zero ao 12. Veja o aviso sobre recomendação de uso 
dessas estimativas na nota do Quadro 3.

18 Espera-se incluir em pesquisa subsequente os cenários de otimização que ava-
liam os resultados financeiros quando os produtores combinam práticas susten-
táveis com práticas tradicionais em suas propriedades nos anos iniciais (ado-
tam, por exemplo, práticas sustentáveis em 20%, 40% ou 50% da fazenda no 
ano zero). Essa análise refletiria hábito comum dos produtores de não dedicar 
toda sua área a novas práticas e poderia indicar qual a divisão ótima da pro-
priedade para implementar as práticas sustentáveis, considerando o risco de 
transição e os custos de aprendizagem.

19 A taxa anual de desconto utilizada no cálculo do Valor Presente Líquido de 
13,65% corresponde à taxa básica de juros, definida pelo governo brasileiro 
(taxa Selic) em 22 de junho de 2015. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/
htms/selic/selicdia.asp>. Acesso em: 31 ago. 2015.
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•	 A produtora não adotaria as práticas sustentáveis se ela 
não pudesse cobrir as receitas líquidas zero no ano zero. Se 
a produtora encontrasse essa restrição e não houvesse outros 
incentivos financeiros para compensar os lucros não obtidos 
ao adotar as práticas sustentáveis no ano zero, ela permanece-
ria no cenário business as usual (BAU), no qual seria mantido 
o status quo, criando gado de corte em pastagens degradadas.

•	 Se a produtora buscasse lucros tão altos quanto, ou mais al-
tos que, o cenário BAU em todos os anos, ela só adotaria as 
práticas sustentáveis se tivesse um empréstimo subsidiado 
e se ela não esperasse a ocorrência de custos de aprendiza-
gem (Cenário 1). A linha BAU no Gráfico 4 mostra que todos 
os cenários de práticas sustentáveis implicam lucros menores 
do que os das práticas tradicionais pelo menos nos anos qua-
tro, cinco e seis (lucros menores nesses anos refletem o início 
do pagamento ao banco do capital do empréstimo).

•	 O crédito subsidiado cria um incentivo para que a produ-
tora adote práticas sustentáveis, especialmente quando ela 
espera que ocorram custos de aprendizagem. Se a produto-
ra estivesse disposta a abrir mão dos lucros BAU na esperança 
de alcançar bons retornos de forma geral (ou seja, bom VPL), 
mas esperasse receitas reduzidas enquanto aprende as técni-
cas de produção sustentável, o empréstimo subsidiado torna 
a adoção das práticas sustentáveis tão lucrativas quanto as 
práticas BAU (ou seja, o VPL do Cenário 2 é próximo ao VPL 
do Cenário 5). No entanto, na ausência de um empréstimo 
subsidiado, a produtora estaria financeiramente melhor com 
as práticas BAU e não adotaria as práticas sustentáveis em 
nenhum caso (ou seja, o VPL do cenário quatro é negativo e o 
VPL do cenário cinco é maior do que o VPL do cenário três).
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Gráfico 4
Análise dos cenários para as práticas sustentáveis
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Fonte: Elaboração própria.

A principal mensagem deste exemplo é: a produtora muito pro-
vavelmente permanecerá no cenário BAU, criando gado de corte 
em pastagens degradadas, a menos que: (i) ela possa acessar cré-
dito subsidiado (e/ou outros incentivos); e/ou (ii) ela já domine as 
técnicas de implementação de práticas sustentáveis. Essa última 
condição, no entanto, não se aplica a grande parte dos produtores 
no Brasil, especialmente aos grupos vulneráveis mencionados an-
teriormente, os quais não têm grande conhecimento sobre práticas 
sustentáveis. Sem acesso a crédito subsidiado (ver o Quadro 2 para 
as principais dificuldades no acesso ao crédito) ou a outros estí-
mulos, os produtores têm pouco ou nenhum incentivo financeiro 
para superar os altos custos iniciais e os custos de aprendizagem da 
transição para agricultura sustentável e muito provavelmente conti-
nuarão envolvidos na produção convencional.

Ressalta-se que uma grande porção do subgrupo regional de pro-
dutores vulneráveis da região amazônica vive em áreas da fronteira 
agrícola brasileira. O uso sustentável do solo é uma grande preocupa-
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ção nessas áreas, pois o desmatamento avança rapidamente e ameaça 
a disponibilidade hídrica e a estabilidade climática. Problemas eco-
nômicos e ambientais tornam essa região crítica para o desenvolvi-
mento e a implementação de políticas de crédito rural que abordem 
ambos os aspectos. Esse desafio sugere que o governo venha a dedi-
car atenção especial ao crédito rural tornando-o, simultaneamente, 
mais acessível aos produtores e mais efetivo em promover melhores 
práticas agropecuárias sustentáveis. Melhores termos e mais amplo 
acesso a crédito para atividades agropecuárias rentáveis e que não 
envolvam áreas de desmatamento ilegais e/ou corte de florestas se-
riam uma maneira efetiva de abordar tanto o desenvolvimento eco-
nômico quanto as questões ambientais na Amazônia brasileira.

Oportunidades para que o crédito rural promova 
mais efetivamente a agropecuária sustentável

A liderança do Brasil em criar, recentemente, linhas inovadoras de 
crédito, como o Programa ABC e o Inovagro, que apoiam práticas 
sustentáveis de ponta, é evidência do compromisso do país com seu 
setor agropecuário, tão relevante, e com o alcance do uso sustentá-
vel do solo. Por meio da adoção de práticas de maior produtividade 
na produção de grãos, por exemplo, o Brasil já dá sinais de aumentar 
a produção total ao mesmo tempo em que reduz a expansão de áreas 
agrícolas (Gráfico 5).

O crédito subsidiado financiou parte desse impressionante alcan-
ce na produção. A importância do SNCR no Brasil no financiamento 
da agropecuária sugere que a política de crédito rural também de-
sempenha relevante papel no apoio à produção sustentável. Em par-
ticular, as seguintes recomendações sugerem maneiras de aumentar 
a efetividade do crédito rural como uma ferramenta de sustentabili-
dade, com especial atenção aos grupos críticos de pequenos produ-
tores e agricultores familiares vivendo na Amazônia brasileira.
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Gráfico 5
Avanço da produtividade na produção de grãos no Brasil

Fonte: Brasil (2014d).

Recomendações

1. Oferecer crédito do Programa ABC e outros créditos sub-
sidiados relacionados à sustentabilidade a taxas de juros 
mais baixas e a melhores termos quando comparados a 
outros financiamentos como incentivo financeiro para su-
perar os custos de transição. Algumas linhas de financia-
mento do BNDES e os fundos constitucionais, por exemplo, 
apresentam taxas de juros mais baixas (ver Quadro 1), além 
de serem mais fáceis de obter, do que o crédito do Programa 
ABC. O Programa ABC, portanto, possivelmente não oferece 
o incentivo certo para que muitos produtores adotem práticas 
agropecuárias sustentáveis. Modificar o crédito relacionado a 
sustentabilidade para que seja mais atrativo financeiramente 
aos produtores pode permitir que esses financiamentos sejam 
mais efetivos na promoção de práticas sustentáveis.
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2. Desenhar novas linhas de crédito ou ajustar as existentes 
para abordar especificamente as barreiras relacionadas aos 
sistemas agropecuários sustentáveis (retornos baixos ou ine-
xistentes no(s) primeiro(s) ano(s), por exemplo). Os financia-
dores poderiam desenhar um produto que fornecesse fundos no 
ano zero (além do investimento antecipado de capital), de forma 
que os produtores tivessem o dinheiro de que precisam para sus-
tentar suas famílias até que o novo sistema agrícola começasse 
a produzir. Se as metas ambientais são atingidas nos anos um a 
quatro, por exemplo, esses fundos do ano zero poderiam ser per-
doados ou permanecer como parte do empréstimo a ser pago.

3. Reduzir as dificuldades que os produtores enfrentam em 
acessar crédito em troca de benefícios ambientais gerados 
por produtores que implementam sistemas sustentáveis. 
Em primeiro lugar, é improvável poder usar o crédito rural ou 
outros mecanismos financeiros para motivar os produtores a 
adotar práticas sustentáveis se eles não conseguem acessar es-
ses recursos. No entanto, se barreiras burocráticas, ineficiên-
cias no processo, lacunas de informação e outros desafios no 
acesso ao crédito pudessem ser resolvidos, o crédito rural po-
deria ser uma ferramenta muito mais poderosa para encorajar a 
agropecuária sustentável, que, no geral, gera maior produtivi-
dade e renda, segurança alimentar, resiliência às mudanças do 
clima, emissões reduzidas de carbono, entre outros benefícios. 
O crédito pode ser desenhado, por exemplo, de forma que ou-
tros tipos de garantia ao empréstimo, tais como contratos de 
compradores, possam ser utilizados em vez da posse da terra.

4. Dar às instituições financeiras incentivos para que ofere-
çam crédito relacionado à sustentabilidade que reduzam 
seus riscos de investimento, como equalização de taxas 
de juros, o sistema CAR, garantias de empréstimos e/ou 
coinvestimentos de entes públicos. Os riscos de prover finan-
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ciamento para novas práticas agropecuárias geralmente são 
maiores do que os de financiar práticas tradicionais. Assim, 
as recompensas financeiras devem ser proporcionais aos ris-
cos para que as instituições financeiras entrem no mercado de 
crédito relacionado à sustentabilidade. O governo pode buscar 
maneiras de estimular essas operações de crédito, como por 
meio de coinvestimentos públicos e/ou garantias de emprésti-
mos e mudança no crédito e em outros mecanismos oferecidos 
por fornecedores de crédito fora do SNCR (bancos privados, 
traders, processadoras etc.), os quais compõem 72% do crédito 
rural no Brasil. Esses provedores de crédito poderiam oferecer, 
por sua vez, melhores termos e/ou outras vantagens aos produ-
tores dispostos a adotar práticas mais sustentáveis.

Quadro 4
O Cadastro Ambiental Rural (CAR)

O CAR, a principal ferramenta da nova legislação ambiental 
brasileira criada em 2012, é um registro eletrônico do uso do solo das 
propriedades rurais obrigatório para todos os donos e usuários de 
terras no Brasil. Os donos/usuários de terras devem reportar o status 
de sua conformidade com as leis ambientais por meio desse sistema 
eletrônico nacional até maio de 2016. Depois dessa data, os donos/
usuários de terras não registrados no sistema estão sujeitos a multas e 
penalidades (acesso bloqueado ao crédito rural e embargos em produtos 
agrícolas, por exemplo). Os produtores que não tiverem título da terra 
mas a estiverem utilizando podem obter direitos de uso do solo sob 
circunstâncias específicas definidas por lei, caso se registrem no CAR. 
Os produtores têm assim um incentivo para cumprir com a legislação 
ambiental e se registrar, além de estarem aptos a reportar de forma 
mais fácil sua conformidade aos bancos e potenciais parceiros por meio 
desse sistema de registro. Se bem implementado, o CAR irá também 
reduzir significativamente os custos de monitoramento e os riscos de 
investimento de financiamentos rurais, tornando o fornecimento de 
crédito agrícola uma atividade mais atrativa às instituições financeiras.

Fonte: Brasil (2015c).
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5. Criar novos mecanismos financeiros e/ou expandir o fi-
nanciamento existente para incluir maiores gastos com 
assistência técnica. Conhecimento técnico e assistência são 
críticos para que os produtores aprendam como implementar 
novas práticas e ajudarão a garantir maior taxa de sucesso 
em sua produção, que, conforme demonstrado no exemplo 
anterior, é vital para um retorno financeiro maximizado. O 
crédito rural pode apoiar essa importante contribuição à ado-
ção de sistemas agropecuários sustentáveis.

6. Treinar as equipes nos bancos locais para fornecer apoio 
técnico adequado aos produtores no acesso a linhas de cré-
dito rural, particularmente as linhas ligadas à sustenta-
bilidade. Iniciativas de capacitação já começaram a ocorrer, 
como o Capacita ABC, cuja iniciativa tem à frente o  BNDES, 
o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), a Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Federação 
Bra sileira de Bancos (Febraban) e a Associação Brasileira de 
Desenvolvimento (ABDE). O Capacita ABC visa treinar até 
1.200 técnicos, analistas bancários e planejadores de projeto 
sobre as atividades produtivas específicas apoiadas pelo crédito 
subsidiado do Programa ABC. Equipes bancárias e profissio-
nais treinados fornecerão um apoio técnico e financeiro melhor 
e customizado aos produtores que queiram acessar essa linha 
de crédito para financiar práticas sustentáveis (BNDES, 2015c).

7. Melhorar a qualidade e o acesso à assistência técnica e a 
serviços de extensão que reduzam os custos de aprendiza-
gem da transição da agropecuária tradicional à sustentá-
vel. Novamente, o Capacita ABC está começando a atingir 
esse objetivo, mas mais apoio será, provavelmente, necessário.

8. Disseminar melhores informações sobre a viabilidade téc-
nica e financeira das práticas agropecuárias sustentáveis e 
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linhas de crédito subsidiadas relacionadas. Isso deveria in-
cluir oportunidades de aprendizado em fazendas-modelo, que 
podem demonstrar de forma efetiva o valor das práticas sus-
tentáveis. Por exemplo, a Fazenda Santa Brígida, em  Goiás, 
se tornou uma referência nacional por atingir níveis-recorde 
de produção agropecuária e florestal, bem como indicado-
res de sustentabilidade. Em março de 2015, mais de seiscen-
tos produtores visitaram a Fazenda Santa Brígida, durante o 
nono dia de campo oferecido na fazenda, para aprenderem 
sobre as práticas sustentáveis (CANAL RURAL, 2015).

9. Apoiar produtores a atingir a conformidade com leis am-
bientais e outras leis aplicáveis e a obter direitos de uso do 
solo para melhorar sua elegibilidade no acesso ao crédito 
subsidiado (ver Quadro 2). O sistema CAR é uma ferramenta 
que pode estimular a conformidade ambiental e de uso do 
solo. No entanto, seja por meio da assistência do governo ou 
de instituições financeiras, outros esforços serão necessários 
para auxiliar o produtor a passar pelas diferentes etapas até 
atingir um patamar de conformidade.

10. Apoiar a criação de mercados que demandem  commodities 
sustentáveis. Mercados internacionais (especialmente euro-
peus) demandam, cada vez mais, commodities oriundas de 
áreas de desmatamento zero e/ou certificadas. A demanda 
por commodities sustentáveis no mercado nacional e em ou-
tros países como a China ainda é bem menor. Os produtores 
terão um forte incentivo para produzir de forma mais susten-
tável, caso possam ter maior acesso a mercados ao fazê-lo.

O Brasil está em uma posição favorável para a utilização de seus 
recursos visando garantir os estímulos financeiros adequados e o 
apoio técnico aos produtores para que esses adotem, progressiva-
mente, práticas agropecuárias sustentáveis. Ao utilizar os atuais 
recursos agrícolas para apoiar tanto uma produção elevada quanto 
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um desmatamento reduzido, o Brasil tem potencial para atingir seus 
objetivos econômicos e ambientais. Este último é, particularmente, 
importante e oportuno, pois compõe parte das metas de redução 
de emissão de gases de efeito estufa, definidas em 2009, na cidade 
de Copenhagen, durante a conferência da Organização das Nações 
Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas COP15, e reafirmadas re-
centemente durante a COP21, realizada em Paris. Se o Brasil puder 
atingir, pelo menos parcialmente, as reduções de emissões por meio 
da redução do desmatamento e da adoção de práticas agropecuárias 
sustentáveis, via recursos orçamentários atuais, seria uma situação 
de ganha-ganha para sua economia e para o meio ambiente.

Conclusão

O crédito rural evoluiu para se tornar uma política agrícola robusta 
cujas lições aprendidas podem dar importantes diretrizes para que 
o Brasil atinja sua sustentabilidade agropecuária e seu crescimento 
econômico. O conhecimento institucional acumulado sobre o cré-
dito rural nas agências governamentais e nos bancos, os canais de 
financiamento rural já estabelecidos e os em evolução e as tentativas 
pioneiras de financiar práticas sustentáveis formam um conjunto ím-
par de recursos que o Brasil pode utilizar para desenhar sua política 
de crédito rural voltada a sistemas agropecuários melhores e mais 
sustentáveis. Além disso, o Brasil tem uma oportunidade incrível de 
compartilhar seus sucessos e lições aprendidas no crédito rural em 
um cenário global com o objetivo de disseminar o desenvolvimento 
de uma gama maior de tais ferramentas entre diversas nações.

Para obter êxito no alcance da sustentabilidade agropecuária, o 
país deve dedicar atenção especial a duas áreas de ação. Primeiro, 
adaptar os mecanismos de financiamento rural existentes de for-
ma a: (a) se tornarem mais atrativos aos produtores vis-à-vis ou-
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tros financiamentos disponíveis; (b) reduzir as barreiras financeiras 
para implementação da agropecuária sustentável; e (c) se tornarem 
facilmente acessíveis a produtores que queiram fazer a transição 
a sistemas produtivos sustentáveis. Segundo, reduzir as barreiras 
institucionais, culturais, tecnológicas e de informação que tanto as 
instituições financeiras quanto os produtores encontram ao buscar 
a transição dos sistemas agrícolas convencionais aos sustentáveis.
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Apêndice 1

Premissas utilizadas e fluxos de caixa dos cinco cenários de pro-
dução, utilizados para ilustrar a decisão de produtores em adotar 
práticas sustentáveis ou permanecer na agropecuária tradicional.20

Tabela 1A
Premissas utilizadas no cálculo dos fluxos de caixa dos cinco 
cenários ilustrativos de produção21,22

Premissas
Taxas
Taxa de desconto 13,65% por ano
Taxa de juros do empréstimo (subsidiado) 8,00% por ano
Taxa de juros do empréstimo (não subsidiado) 20,20% por ano

Tamanho da propriedade e investimento
Tamanho da propriedade 400 hectares
Investimento de financiamento externo na 
transição para o sistema lavoura-pecuária-floresta 
(ano zero)

R$ 1.000.000

Investimento de financiamento externo em 
permanecer no sistema tradicional (todos os anos)

R$ 0

Receita líquida
Sistema tradicional (anos zero a 12) R$ 55.000/ano
Sistema sustentável (anos um, dois, três) R$ 220.000/ano
Sistema sustentável (anos quatro, cinco, seis, 
dez, 11, 12)

R$ 250.000/ano

Sistema sustentável (anos sete, oito, nove) R$ 350.000

Fonte: Elaboração própria.

20 Ver as notas dos quadros 2 e 3 e notas de rodapé 13 a 17 para mais detalhes e 
fontes de informação.

21 Ver as notas do quadro 3 e notas de rodapé de 14 a 18 para mais detalhes e fontes 
de informação.

22 Ver a Tabela 1B para os fluxos de caixa de cada um dos cinco cenários  ilustrados.
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Tabela 1B
Fluxos de caixa dos cinco cenários ilustrativos de produção 
(em R$)
Fluxos de caixa Ano 

zero
Ano 
um

Ano 
dois

Ano 
três

Ano 
quatro

Ano 
cinco

Cenário 1: Práticas sustentáveis | Empréstimo à taxa de juros de 8,0% (crédito subsidiado) | Receita completa
Empréstimo 1.000.000
Investimento na transição (1.000.000)
Receita líquida (considera custos 
de insumos)

 0  220.000  220.000  220.000  250.000  250.000

Pagamento de juros (80.000) (80.000) (80.000) (80.000) (71.111)
Pagamento do empréstimo  0  0  0  0 (111.111) (111.111)
Custos totais do empréstimo  0 (80.000) (80.000) (80.000) (191.111) (182.222)
Lucros (após custos do 
empréstimo)

 0  140.000  140.000  140.000  58.889  67.778

VPL  644.381
Cenário 2: Práticas sustentáveis | Empréstimo à taxa de juros de 8,0% (crédito subsidiado) | Receita reduzida
Empréstimo  1.000.000
Investimento na transição (1.000.000)
Receita líquida (considera custos 
de insumos)

 0  165.000  165.000  165.000  187.500  187.500

Pagamento de juros (80.000) (80.000) (80.000) (80.000) (71.111)
Pagamento do empréstimo  0  0  0  0 (111.111) (111.111)
Custos totais do empréstimo  0 (80.000) (80.000) (80.000) (191.111) (182.222)
Lucros (após custos do 
empréstimo)

 0  85.000  85.000  85.000 (3.611)  5.278

VPL  319.835
Cenário 3: Práticas sustentáveis | Empréstimo a taxas de juros de mercado (crédito não subsidiado) | Receita completa
Empréstimo  1.000.000
Investimento na transição (1.000.000)
Receita líquida (considera custos 
de insumos)

 0  220.000  220.000  220.000  250.000  250.000

Pagamento de juros (202.000) (202.000) (202.000) (202.000) (179.556)
Pagamento do empréstimo  0  0  0  0 (111.111) (111.111)
Custos totais do empréstimo  0 (202.000) (202.000) (202.000) (313.111) (290.667)
Lucros (após custos do 
empréstimo)

 0  18.000  18.000  18.000 (63.111) (40.667)

VPL  156.180
Cenário 4: Práticas sustentáveis | Empréstimo a taxas de juros de mercado (credito não subsidiado) | Receita reduzida
Empréstimo  1.000.000
Investimento na transição (1.000.000)
Receita líquida (considera custos 
de insumos)

 0  165.000  165.000  165.000  187.500  187.500

Pagamento de juros (202.000) (202.000) (202.000) (202.000) (179.556)
Pagamento do empréstimo  0  0  0  0 (111.111) (111.111)
Custos totais do empréstimo  0 (202.000) (202.000) (202.000) (313.111) (290.667)
Lucros (após custos do 
empréstimo)

 0 (37.000) (37.000) (37.000) (125.611) (103.167)

VPL (168.366)
Cenário 5: Práticas convencionais (business as usual – BAU)
Lucros (sem custos de empréstimo)  55.000  55.000  55.000  55.000  55.000

VPL 326.577
(Continua)
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(Continuação)
Fluxos de caixa Ano 

seis
Ano 
sete

Ano 
oito

Ano 
nove

Ano 
dez

Ano 
11

Ano 
12

Cenário 1: Práticas sustentáveis | Empréstimo a taxa de juros de 8,0% (crédito subsidiado) | Receita completa
Empréstimo
Investimento na transição
Receita líquida (considera 
custos de insumos)

 250.000  350.000  350.000  350.000  250.000  250.000  250.000

Pagamento de juros (62.222) (53.333) (44.444) (35.556) (26.667) (17.778) (8.889)
Pagamento do 
empréstimo

(111.111) (111.111) (111.111) (111.111) (111.111) (111.111) (111.111)

Custos totais do 
empréstimo

(173.333) (164.444) (155.556) (146.667) (137.778) (128.889) (120.000)

Lucros (após custos do 
empréstimo)

 76.667  185.556  194.444  203.333  112.222  121.111  130.000

VPL
Cenário 2: Práticas sustentáveis | Empréstimo a taxa de juros de 8,0% (crédito subsidiado) | Receita reduzida
Empréstimo
Investimento na transição
Receita líquida (considera 
custos de insumos)

 187.500  262.500  262.500  262.500  187.500  187.500  187.500

Pagamento de juros (62.222) (53.333) (44.444) (35.556) (26.667) (17.778)
Pagamento do 
empréstimo

(111.111) (111.111) (111.111) (111.111) (111.111) (111.111) (111.111)

Custos totais do 
empréstimo

(173.333) (164.444) (155.556) (146.667) (137.778) (128.889) (120.000)

Lucros (após custos do 
empréstimo)

 14.167  98.056  106.944  115.833  49.722  58.611  67.500

VPL
Cenário 3: Práticas sustentáveis | Empréstimo a taxas de juros de mercado (crédito não subsidiado) | Receita completa
Empréstimo
Investimento na transição
Receita líquida (considera 
custos de insumos)

 250.000  350.000  350.000  350.000  250.000  250.000  250.000

Pagamento de juros (157.111) (134.667) (112.222) (89.778) (67.333) (44.889) (22.444)
Pagamento do 
empréstimo

(111.111) (111.111) (111.111) (111.111) (111.111) (111.111) (111.111)

Custos totais do 
empréstimo

(268.222) (245.778) (223.333) (200.889) (178.444) (156.000) (133.556)

Lucros (após custos do 
empréstimo)

(18.222)  104.222  126.667  149.111  71.556  94.000  116.444

VPL
Cenário 4: Práticas sustentáveis | Empréstimo a taxas de juros de mercado (crédito não subsidiado) | Receita reduzida
Empréstimo
Investimento na transição
Receita líquida (considera 
custos de insumos)

 187.500  262.500  262.500  262.500  187.500  187.500  187.500

Pagamento de juros (157.111) (134.667) (112.222) (89.778) (67.333) (44.889) (22.444)
Pagamento do 
empréstimo

(111.111) (111.111) (111.111) (111.111) (111.111) (111.111) (111.111)

Custos totais do 
empréstimo

(268.222) (245.778) (223.333) (200.889) (178.444) (156.000) (133.556)

Lucros (após custos do 
empréstimo)

(80.722)  16.722  39.167  61.611  9.056  31.500  53.944

VPL
Cenário 5: Práticas convencionais (business as usual – BAU)
Lucros (sem custos de 
empréstimo)

 55.000  55.000  55.000  55.000  55.000  55.000  55.000

VPL
Fonte: Elaboração própria.
Nota: Ver o Gráfico 4 para um comparativo dos lucros e VPLs entre os cinco cenários.
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Resumo

O presente artigo objetiva consolidar os principais aspectos da le-
gislação que regulamentou o Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem 
como identificar eventuais dúvidas e conclusões iniciais que possam 
impactar o trabalho operacional do BNDES, em especial com os 
recursos do Fundo Amazônia. Dessa forma, abordam-se os aspectos 
gerais relativos ao CAR, ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural 
(Sicar) e ao Programa de Regularização Ambiental (PRA); as princi-
pais regras estabelecidas pelo Código Florestal para a regularização 
do passivo ambiental dos imóveis rurais; os prazos para a inscrição 
no CAR e a efetivação desse cadastro nos estados da Amazônia; e os 
regimes especiais do CAR. Conclui-se, destacando-se, dentre outros 
aspectos, que o grande desafio do CAR no Brasil parece ser sua fase 
de validação pelos órgãos ambientais competentes.
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Abstract

The objective of this work is to consolidate the main aspects of the 
Rural Environmental Registry (CAR) legislation, as well as identify 
questions and initial conclusions that may affect the operational 
work of the Brazilian Development Bank (BNDES), especially 
in relation to resources from the Amazon Fund. In this sense, the 
work exposes general aspects of the CAR, the Rural Environmental 
Registry System (SICAR) and Environmental Adjustment Program 
(PRA); the main rules established by the Forest Code for the 
settlement of environmental liabilities in rural properties; deadlines 
for registration in the CAR and the implementation of the CAR in the 
Amazon states; and the special CAR regimes. And, in conclusion, 
highlights that the biggest challenge the CAR faces in Brazil seems 
to be the validation by the competent environmental authorities.

Keywords

Rural Environmental Registry (CAR). Rural Environmental 
Registry System (SICAR). Environmental Adjustment Program 
(PRA). Environmental Adjustment. Forest Code.
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Introdução

O objetivo deste trabalho é consolidar os principais aspectos da 
legislação que regulamentou o Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
bem como identificar, em sua decorrência, eventuais dúvidas e 
conclusões iniciais que possam impactar o trabalho operacional do 
 BNDES, em especial com recursos do Fundo Amazônia, conside-
rando que o apoio financeiro a projetos do CAR é objeto da carteira 
do Departamento de Gestão do Fundo Amazônia (AMA/DEFAM), 
em função das prioridades do biênio 2015-2016, disciplinadas pelo 
Comitê Orientador do Fundo Amazônia (Cofa).

Além do interesse específico do Fundo Amazônia, o tema ganha 
relevância especial para o BNDES porque, após 31 de dezembro de 
2017, as instituições financeiras só poderão conceder crédito agrí-
cola, em qualquer de suas modalidades, para proprietários de imó-
veis rurais que estejam inscritos no CAR – artigo 78-A, do Código 
Florestal (BRASIL, 2012b). Tal prazo poderá ser prorrogado por um 
ano por ato do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 29, 
parágrafo 3º, do Código Florestal.1

Para fins do presente trabalho, a nova regulamentação com-
preende as seguintes normas:

i) Código Florestal (Lei 12.651, de 25 de maio de 2012);
ii) Decreto 7.830, de 17 de outubro de 2012;2

1 O artigo 41 da Instrução Normativa 2/2014, do Ministério do Meio Ambiente, 
especifica que a mera inscrição é suficiente para efeitos de cumprimento do 
artigo 78-A do Código Florestal (BRASIL, 2014b). O artigo 78-A foi alterado 
pela Lei 13.295, de 14 de junho de 2016 (originalmente, o prazo-limite previsto 
no Código Florestal era até 28 de maio de 2017).

2 “Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental 
Rural, estabelece normas de caráter geral aos Programas de Regularização Am-
biental, de que trata a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, e dá outras providên-
cias” (BRASIL, 2012a). 
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iii) Decreto 8.235, de 5 de maio de 2014;3

iv) Instrução Normativa 2, de 5 de maio de 2014, expedida pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA);4 e

v) Instrução Normativa 12, de 6 de agosto de 2014, expedida 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama).5

Destaca-se, ainda, que, uma vez que tal legislação é bastante re-
cente e sua aplicação incipiente no país, não há qualquer pretensão 
no presente trabalho de esgotamento ou elaboração de hipóteses 
conclusivas em relação ao tema. O objetivo principal, ao contrário, 
é, sobretudo, suscitar algumas discussões que possibilitem, ao mes-
mo tempo, um conhecimento preliminar e geral acerca do conteúdo 
das novas normas em vigor e reflexões sobre sua aplicação.

Na primeira seção, expõem-se aspectos gerais relativos ao Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR), ao Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural (Sicar) e ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), 
tais como, conceito, objetivos e seus respectivos efeitos. Na segunda 
seção, são abordadas as principais regras estabelecidas pelo Código 
Florestal para a regularização do passivo ambiental dos imóveis ru-
rais; entre outros temas, são explicitadas as regras legais diferencia-
das estabelecidas para a recomposição ambiental em pequenas pro-

3 “Estabelece normas gerais complementares aos Programas de Regularização 
Ambiental dos Estados e do Distrito Federal, de que trata o Decreto 7.830, de 
17 de outubro de 2012, institui o Programa Mais Ambiente Brasil, e dá outras 
providências” (BRASIL, 2014a). 

4 “Dispõe sobre os procedimentos para a integração, execução e compatibiliza-
ção do Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR e define os procedimen-
tos gerais do Cadastro Ambiental Rural – CAR” (BRASIL, 2014b). 

5 Dispõe sobre “os procedimentos relativos ao requerimento de suspensão de apli-
cação de sanções decorrentes de infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, 
relativas à supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, 
de reserva legal e de uso restrito, e de declaração de conversão da sanção pecu-
niária em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente”, nos termos do § 5º do artigo 59 do Código Florestal (BRASIL, 2014c).
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priedades rurais e nas áreas rurais consolidadas. Na terceira seção, 
são indicados os prazos para a inscrição no CAR e a efetivação des-
se cadastro nos estados da Amazônia. Na quarta seção, o foco são 
os regimes especiais do CAR. Por fim, expõem-se as conclusões.

Cadastro Ambiental Rural: conceito, abrangência, 
escopo e natureza

O CAR é um registro público eletrônico,6 obrigatório para todos 
os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações 
ambientais referentes à situação das áreas de preservação perma-
nente (APP),7 das áreas de reserva legal,8 das florestas e dos rema-
nescentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito9 e das áreas 
consolidadas10 das propriedades e posses rurais do país. Instituído 
legalmente pelo Código Florestal no âmbito do Sistema Nacional de 
Informação sobre Meio Ambiente (Sinima) e implantado por meio 

6 Artigo 29, caput, do Código Florestal e artigo 2º, II, do Decreto 7.830/2012 
(BRASIL, 2012a).

7 Área de preservação permanente é “a área protegida, coberta ou não por ve-
getação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico 
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações huma-
nas” – artigo 3º, inciso II, do Código Florestal (BRASIL, 2012b). 

8 Área “localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada 
conforme o artigo 12 [do Código Florestal], com a função de assegurar o uso 
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar 
a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conserva-
ção da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da 
flora nativa” – artigo 3º, inciso III, do Código Florestal (BRASIL, 2012b).

9 As áreas de uso restrito foram criadas pelos artigos 10 e 11 do Código Florestal e 
constituem dois tipos diferentes de áreas, os pantanais e as planícies pantaneiras 
e as áreas de inclinação entre 25º e 45º, possuindo algumas restrições quanto a 
sua utilização, nos termos do que estabelece o referido código (BRASIL, 2012b).

10 Área rural consolidada é “a área de imóvel rural com ocupação antrópica pre-
existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades 
agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio” – 
artigo 3º, inciso IV, do Código Florestal (BRASIL, 2012b).
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da Instrução Normativa 2/2014, do MMA, o CAR consiste em uma 
base de dados estratégica para o controle, o monitoramento, o com-
bate ao desmatamento e o planejamento ambiental e econômico.11

Nos termos do artigo 2º, inciso I, dessa instrução normativa, para 
os efeitos do CAR, “imóvel rural” é o prédio rústico de área contí-
nua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se 
destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal 
ou agroindustrial, conforme o disposto no inciso I do artigo 4º da 
Lei 8.629/1993 – Lei da Reforma Agrária (BRASIL, 2014b). Vale 
destacar que a Instrução Normativa conceitua, ainda, expressamen-
te o que entende por pequenas (até quatro módulos fiscais), médias 
(de quatro a 15 módulos fiscais) e grandes propriedades (acima de 
15 módulos fiscais), conceitos igualmente depreendidos da Lei da 
Reforma Agrária.

Nesse sentido, fica claro que o conceito legal de “imóvel rural”, in-
clusive para fins do CAR, prioriza a destinação do imóvel e não a sua 
localização. Nessa linha, imóveis rurais que tenham seu perímetro lo-
calizado em zona urbana com destinação rural devem providenciar a 
sua inscrição regular no CAR pelo proprietário ou possuidor rural, nos 
termos do artigo 35 da Instrução Normativa 2/2014 (BRASIL, 2014b).

O artigo 29, parágrafo 1º, do Código Florestal (BRASIL, 2012b) e 
o artigo 5º, caput, do Decreto 7.830/2012 (BRASIL, 2012a), por sua 
vez, estabelecem que a inscrição do imóvel no CAR deve ser realiza-
da, preferencialmente, no órgão ambiental municipal ou  estadual e 
consiste nas seguintes exigências ao proprietário ou possuidor rural:

i) identificação do proprietário ou possuidor;
ii) comprovação da propriedade ou posse; e
iii) identificação do imóvel por meio de planta e memorial descri-

tivo indicando as coordenadas geográficas com, pelo menos, 
um ponto de amarração do perímetro do imóvel, contendo 

11 Artigo 29, caput, do Código Florestal.
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a localização de suas informações ambientais (remanescen-
tes de vegetação nativa, áreas de preservação permanente, 
áreas consolidadas, áreas de uso restrito e, caso exista, a 
reserva legal).

Vale mencionar que, apesar de a lei prever a inscrição do CAR 
no órgão ambiental municipal, na prática, principalmente em se tra-
tando de municípios localizados no bioma Amazônia, o desenvol-
vimento de sistemas municipais próprios de CAR não se vislumbra 
como usual. O que ocorre, muitas vezes, é a mobilização e o auxílio 
técnico do município, em especial, a pequenos proprietários rurais, 
para realizarem sua inscrição no sistema de CAR do estado. De 
qualquer forma, como a realidade dos municípios no Brasil é muito 
heterogênea, é importante ter em mente que a lei possibilita a referi-
da inscrição também no órgão ambiental municipal, caso existente.

O CAR não se confunde com a regularização fundiária, estando 
voltado, essencialmente, à regularização ambiental do imóvel rural. 
Nesse sentido, vale lembrar que o Código Florestal expressamen-
te menciona que o CAR não constitui título de propriedade nem 
tampouco elimina a necessidade de cumprimento do artigo 2º da 
Lei 10.267/200112 – que trata do Cadastro Nacional de Imóveis Ru-
rais13 (CNIR) –, no sentido de os proprietários ou possuidores obser-
varem certas obrigações, tais como a de manter as informações de 

12 Artigo 29, parágrafo 2º, do Código Florestal (BRASIL, 2012b).
13 O cadastro, criado pela Lei 10.267/2001, “altera dispositivos das Leis 4.947, de 6 

de abril de 1966, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, 6.739, de 5 de dezembro de 1979, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e dá 
outras providências” (BRASIL, 2001). Possui o objetivo de proceder à unifica-
ção dos registros cadastrais comuns às instituições federais, estaduais e muni-
cipais. Ademais, visa aumentar a confiabilidade das informações do meio rural, 
conferir maior consistência aos dados fundiários e potencializar as ações de ca-
ráter fiscal, ambiental, de desenvolvimento rural e de reforma agrária. Sua base 
comum de informações é gerenciada conjuntamente pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra) e pela Secretaria da Receita Federal. 
Constitui, assim, uma base de dados fundiária rural de âmbito nacional.
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tal cadastro atualizadas, bem como respeitar a área mínima defini-
da para o módulo do imóvel em caso de eventual desmembramento. 
Diferentemente do CAR e apesar da possibilidade de servir a outros 
fins, o CNIR é um cadastro fundiário que tem como finalidades 
principais a regularização fundiária e a arrecadação tributária sobre 
os imóveis rurais no país. Algumas dificuldades ainda precisam ser 
superadas, tais como investimento insuficiente para ações de geor-
referenciamento e inconsistências nas matrículas dos imóveis rurais 
ou sua duplicidade. É possível que esses aspectos também possam 
ser entraves para a efetividade do CAR.

É importante informar, ainda, que o CAR também não se con-
funde com o licenciamento ambiental das atividades realizadas no 
imóvel rural. O CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, 
conforme será mais bem detalhado adiante. Com ele, haverá o ma-
peamento da propriedade, constituindo antecedente lógico, portanto, 
para as ações de recomposição do passivo ambiental, acaso existen-
te, no imóvel rural. Nesse sentido, o CAR não isenta o proprietário 
ou possuidor rural de submeter ao procedimento de licenciamento 
ambiental eventuais atividades utilizadoras de recursos naturais que 
venha a desenvolver em seu imóvel rural e que sejam, efetiva ou po-
tencialmente, poluidoras ou capazes, de qualquer forma, de causar 
degradação ambiental.

É interessante notar que, nos termos do artigo 6º do Decre-
to 7.830/2012, o CAR possui natureza declaratória e permanente, 
sendo as informações prestadas de responsabilidade do declarante, 
que responde por sanções penais e administrativas em caso de de-
claração falsa, enganosa ou omissa (BRASIL, 2012a). Mais adiante, 
o artigo 7º, parágrafo 2º, do mesmo decreto estabelece, por sua vez, 
que, enquanto não houver manifestação do órgão ambiental acerca 
de pendências ou inconsistências nos dados fornecidos, a inscri-
ção no CAR será considerada efetivada para todos os efeitos da lei 
 (BRASIL, 2012a). Tal inscrição deverá ser comprovada pelo pro-
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prietário ou possuidor rural por meio de recibo emitido pelo Sicar, a 
ser abordado no próximo item.

Numa interpretação preliminar, pode-se, portanto, inferir pela 
natureza jurídica declaratória do CAR, haja vista que sua inscrição 
se concretiza, nos termos anteriormente mencionados, com a sim-
ples inserção de dados no sistema, de forma unilateral, pelo decla-
rante proprietário ou possuidor rural e com a emissão de um recibo 
do Sicar, expedido pelo órgão ambiental competente.

Por outro lado, pode-se observar um caráter de permanência do 
CAR. Esse aspecto não tem a ver com a imutabilidade da inscrição, 
já que existe, inclusive, a obrigatoriedade de atualização periódica 
das informações declaradas sempre que houver alteração na nature-
za dominial ou possessória do imóvel.14 Diz respeito, sobretudo, ao 
fato de que os dados inseridos no Sicar permanecem inalterados no 
sistema enquanto não houver nenhuma nova inserção.

Além de possibilitar o planejamento ambiental e econômico do 
uso e ocupação do imóvel rural, a inscrição no CAR, acompanhada 
de compromisso de regularização ambiental, quando for o caso, é 
pré-requisito para acesso à emissão das Cotas de Reserva Ambien-
tal15 e aos benefícios previstos nos programas de regularização am-
biental, conforme o item “Programa de Regularização Ambiental, 
Termo de Compromisso e Projeto de Recomposição de Áreas De-
gradadas e Alteradas”, deste artigo.16

14 Artigo 6º, parágrafo 3º, do Decreto 7.830/2012 (BRASIL, 2012a).
15 A Cota de Reserva Ambiental é um título nominativo representativo de área 

com vegetação nativa, existente ou em processo de recuperação, emitido me-
diante requerimento do proprietário, após inclusão do imóvel no CAR e laudo 
comprobatório emitido pelo órgão ambiental competente ou entidade creden-
ciada – artigo 44 e parágrafo 1º do Código Florestal (BRASIL, 2012b).

16 Artigo 59, parágrafo 1º, da Lei 12.651/2012 (BRASIL, 2012b).
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Sistema de Cadastro Ambiental Rural

O Sistema de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) é o sistema eletrôni-
co de âmbito nacional de gerenciamento de informações ambientais 
dos imóveis rurais, sob a responsabilidade do MMA.17 Em outras 
palavras, é o sistema responsável por receber, gerenciar e integrar 
os dados gerados pelo CAR de cada um dos imóveis cadastrados 
no país.18

Caso o ente federativo não disponha de sistema próprio para 
o cadastramento dos imóveis rurais, poderá utilizar o módulo de 
CAR, disponível no Sicar, por meio de cooperação com o MMA, 
podendo, ainda, desenvolver módulos complementares para atender 
a peculiaridades locais, desde que compatíveis com o Sicar e ob-
servados determinados parâmetros técnicos definidos pelo governo 
federal – artigo 3º, parágrafos 2º e 3º, do Decreto 7.830/2012 e arti-
go 5º da Instrução Normativa 2/2014.19

É interessante notar que o Decreto 7.830/2012, em relação a esse 
tema, cita expressamente o artigo 8º, inciso VIII, e o artigo 9º, inciso 
VIII, da Lei Complementar 140/2011,20 uma vez que esses dispositi-
vos estabelecem a obrigatoriedade de comunicação de dados entre 

17 Artigo 2º, inciso I, do Decreto 7.830/2012 (BRASIL, 2012a).
18 Os objetivos do Sicar encontram-se arrolados no artigo 3º do Decreto 7.830/2012 

(BRASIL, 2012a).
19 Os sistemas de CAR desenvolvidos pelos entes federados deverão: (i) atender aos 

critérios de inscrição disponíveis no sítio eletrônico <http://www.car.gov.br>; (ii) 
observar as condições de integração das bases de dados no sistema; e (iii) obser-
var os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-PING), constan-
tes da Portaria SLTI/MP 5, de 14 de julho de 2005 (BRASIL, 2012a; 2014b).

20 Essa lei complementar “fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do 
caput e do parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal, para a coope-
ração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à 
proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao com-
bate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da 
fauna e da flora” (BRASIL, 2011).
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os sistemas de informação ambiental dos diferentes entes federa-
tivos (União, estados e municípios). Tais normas vão ao encontro, 
portanto, da consolidação de um sistema de comunicação integrado 
de informações ambientais que englobe todo o país.

Enfatiza-se, portanto, que a inscrição no CAR poderá ser rea-
lizada tanto pelos estados quanto pelos municípios, que, inclusive, 
poderão ter sistemas próprios de CAR, desde que compatíveis e in-
tegrados com o Sicar, conforme informado anteriormente.

Programa de Regularização Ambiental, Termo de 
Compromisso e Projeto de Recomposição de Áreas 
Degradadas e Alteradas

O Código Florestal estabelece, em seu artigo 59, a obrigatorieda-
de de implantação, pela União, estados e Distrito Federal, de pro-
gramas de regularização ambiental de posses e propriedades rurais 
com o fim de adequá-las às obrigações nele previstas (BRASIL, 
2012b). Ainda no que se refere à regulamentação do PRA, o referi-
do código prevê prazo para que a União estabeleça normas gerais, 
cabendo aos estados e Distrito Federal editar normas de caráter es-
pecífico, levando em conta suas peculiaridades locais – artigo 59, 
parágrafo 1º (BRASIL, 2012b).

As normas gerais mencionadas foram editadas pelo Decre-
to 7.830/2012, que foi complementado pelo Decreto 8.235/2014.

Um primeiro destaque a ser realizado é que o PRA somente pode 
ser instituído pela União e estados, excluindo-se os municípios.

De acordo com o artigo 9º do Decreto 7.830/2012, o PRA con-
siste em um conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas 
por proprietários e posseiros rurais com o objetivo de adequar e 
promover a regularização ambiental de seus imóveis com vistas ao 
cumprimento do disposto na legislação ambiental (BRASIL, 2012a).
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Nesse mesmo contexto, vale mencionar que o Decreto 8.235/2014 
institui, em seus artigos 13 a 15, o Programa Mais Ambiente Brasil, 
que deverá apoiar os programas de regularização ambiental dos es-
tados e Distrito Federal e desenvolver, prioritariamente, ações nas 
áreas de educação ambiental, assistência técnica, extensão rural, ca-
pacitação de gestores públicos e produção e distribuição de mudas 
(BRASIL, 2014a). A coordenação desse programa, as despesas com 
a execução das suas atividades, bem como suas ações, correrão por 
conta das dotações orçamentárias consignadas anualmente no orça-
mento do MMA.

Nos termos do artigo 2º, inciso XV, do Decreto 7.830/2012, por 
“regularização ambiental” deve-se compreender as atividades de-
senvolvidas e implementadas no imóvel rural que visem atender ao 
disposto na legislação ambiental e, de forma prioritária, à manuten-
ção e recuperação de APPs, áreas de reserva legal e de uso restrito, 
e à compensação da reserva legal, quando couber (BRASIL, 2012a).

A regularização ambiental de que trata o PRA restringe-se21 à 
regularização das APPs, das áreas de reserva legal e de uso restrito 
degradadas ou alteradas e pode ser efetivada pelos seguintes meios: 
recuperação, recomposição, regeneração ou compensação (esta últi-
ma, restrita às áreas de reserva legal, conforme as opções previstas 
no parágrafo 5º, do artigo 66 do Código Florestal).

É relevante distinguir brevemente esses conceitos e separá-los de 
outros semelhantes, mas que com eles não se confundem.

Área degradada é aquela que se encontra alterada em função 
de impacto antrópico, sem capacidade de regeneração natural, en-
quanto a área alterada é a que, após o impacto, ainda mantém 
capa cidade de regeneração natural – artigo 2º, incisos V e VI, do 
Decreto 7.830/2012 (BRASIL, 2012a).

21 Artigo 2º do Decreto 8.235/2014 (BRASIL, 2014a).
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A recuperação configura-se, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, 
da Lei 9.985/2000,22 como a restituição de um ecossistema ou de 
uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, 
que pode ser diferente de sua condição original (BRASIL, 2000). 
Assemelha-se, portanto, ao conceito de recomposição que seria, nos 
termos do artigo 2º, inciso VIII, do Decreto 7.830/2012, a restituição 
de ecossistema ou de comunidade biológica nativa degradada ou al-
terada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua 
condição original (BRASIL, 2012a); na prática, os dois conceitos 
parecem ser empregados de forma indistinta.

Já a área regenerada é conceituada como “a vegetação resul-
tante dos processos naturais de sucessão, após supressão total ou 
parcial da vegetação primária por ações antrópicas ou causas natu-
rais, podendo ocorrer árvores remanescentes da vegetação primá-
ria”. Tal conceito está previsto no artigo 2º, inciso II, da Resolução 
 Conama 10/1993.23 A regeneração é, portanto, parte do ciclo de cres-
cimento da floresta e refere-se às fases iniciais de seu estabeleci-
mento e desenvolvimento (GAMA; BOTELHO; BENTES-GAMA, 
2002). Vislumbra-se, como exemplo dessa atividade, o ato de cercar 
determinada área degradada sem nenhum outro tipo de intervenção 
para que a vegetação possa crescer naturalmente.

Interessante notar que a regularização ambiental exigida pelo Có-
digo Florestal não menciona a restauração, que vem a ser a restituição 
de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada ao mais 
próximo possível da sua condição original – artigo 2º, in ci so XIV, 
Lei 9.985/2000 (BRASIL, 2000). Tendo em vista os meios de regu-
larização ambiental que menciona, exige tão somente a restituição 
da área degradada ou alterada a uma condição não degradada.

22 Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá ou-
tras providências.

23 Essa resolução estabelece os parâmetros básicos para análise dos estágios de 
sucessão de Mata Atlântica (BRASIL, 1993). 
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Por fim, a compensação consiste em possibilidade de regulari-
zação ambiental conferida ao proprietário ou possuidor rural que 
detinha, em 22 de julho de 2008, área de reserva legal inferior aos 
limites estabelecidos no artigo 12 do Código Florestal. Vale des-
tacar que a compensação restringe-se às áreas de reserva legal, o 
que significa que a APP não pode ser objeto de compensação. O 
parágrafo 5º do artigo 66 do Código Florestal estabelece os meios 
possíveis de compensação, afirmando ainda que esta deve ser prece-
dida de inscrição no CAR. Já no parágrafo seguinte do mesmo dis-
positivo, o Código Florestal dispõe que as áreas a serem utilizadas 
para compensação deverão:

i) ser equivalentes em tamanho à área a ser compensada;
ii) estar localizadas no mesmo bioma;
iii) se fora do estado, estar localizada em área identificada como 

prioritária pela União ou estados (BRASIL, 2012b).

São instrumentos do PRA:24

i) o CAR;
ii) o Termo de Compromisso;
iii) o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas 

(Prada); e
iv) as CRAs, quando couber.

A seguir, uma breve descrição desses conceitos.
Ressalte-se, primeiramente, que a inscrição do imóvel rural 

no CAR é condição obrigatória para a adesão do proprietário ou 
possuidor rural ao PRA, nos termos do artigo 59, parágrafo 2º, da 
Lei 12.651/2012 (BRASIL, 2012b).

Em conformidade com o artigo 2º, inciso III, do Decreto 7.830/2012, 
Termo de Compromisso é o documento formal de adesão ao PRA 

24 Artigo 9º, parágrafo único, do Decreto 7.830/2012 (BRASIL, 2012a).
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que contenha, no mínimo, os compromissos de manter, recuperar 
ou recompor as APPs, as áreas de reserva legal e de uso restrito 
do imóvel rural ou, ainda, de compensar áreas de reserva legal 
 (BRASIL, 2012a). O Termo de Compromisso constituirá um título 
executivo extrajudicial,25 nos termos do artigo 59, parágrafo 3º, do 
Código Florestal.

O Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas, 
por sua vez, é o instrumento de planejamento das ações de recom-
posição, que contém metodologias, cronograma e insumos – arti-
go 2º, inciso XVII, do Decreto 7.830/2012 (BRASIL, 2012a). Trata-
-se de uma ferramenta elaborada individualmente, de acordo com 
as especificidades de cada propriedade, tendo como norte o PRA 
do respectivo estado. Basicamente, as obrigações contidas no Ter-
mo de Compromisso ficam refletidas no Prada elaborado para a 
recomposição da propriedade em questão. Além disso, as ativida-
des contidas nesse projeto deverão ser concluídas de acordo com 
o cronograma previsto no Termo de Compromisso – artigo 16 do 
Decreto 7.830/2012 (BRASIL, 2012a).

Ao tratar do tema, o Decreto 8.235/2014 determina que o Ter-
mo de Compromisso deverá conter obrigatoriamente a descrição de 
proposta simplificada do proprietário ou possuidor que vise à re-
composição, recuperação, regeneração ou compensação das APPs, 
áreas de reserva legal e de uso restrito (BRASIL, 2014a). Entende-
-se, portanto, que essa proposta deverá incluir uma descrição sim-
plificada do Prada, sendo esse último o projeto técnico final para a 
regularização do passivo ambiental. É importante destacar que tal 
proposta pode ser apresentada independentemente da contratação 
de técnico responsável.26

25 Trata-se de instrumento jurídico que pode ser imediatamente executado judicial-
mente, caso haja descumprimento das obrigações nele previstas (BRASIL, 2012b).

26 Artigo 5º, parágrafo 2º, do Decreto 8.235/2014 (BRASIL, 2014a).
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Em linhas gerais, o fluxo de procedimento de adesão ao PRA é 
o seguinte:

i) o proprietário ou possuidor solicita a inscrição do imóvel ru-
ral no CAR ao órgão de meio ambiente competente;

ii) uma vez identificado passivo ambiental a ser regularizado em 
sua propriedade ou posse, poderá aderir ou não ao PRA.

Realizada a adesão, ele firmará um Termo de Compromisso 
obri gando-se à regularização ambiental do imóvel, a qual poderá 
ocorrer mediante recuperação, recomposição, regeneração ou com-
pensação (no caso das áreas de reserva legal), nos termos técnicos 
especificados no Prada.

O fluxo de adesão ao PRA pode ser sistematizado conforme ilus-
tra a Figura 1.

Figura 1
Fluxo de adesão ao PRA

Inscrição no 
CAR

Identificação do 
passivo 
ambiental

Adesão ao 
PRA

Assinatura 
do Termo de
Compromisso

Recomposição 
do passivo 
observando 
tecnicamente 
o Prada

Fonte: Elaboração própria.

Embora a inscrição no CAR seja obrigatória para todas as pro-
priedades e posses rurais, a regularização ambiental por meio da 
adesão ao PRA é facultativa.27 Como forma de estimular tal adesão, 
a legislação estabeleceu diversos benefícios para aqueles que assim 
procederem, a saber:

27 Artigo 3º, parágrafo 2º, do Decreto 8.235/2014 (BRASIL, 2014a).
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i) impossibilidade de autuação por infrações cometidas antes 
de 22 de julho de 200828 relativas à supressão irregular de ve-
getação em APP, área de reserva legal e áreas de uso restrito, 
enquanto estiver sendo cumprido o Termo de Compromis-
so – artigo 59, parágrafo 4º, da Lei 12.651/2012 e artigo 12 do 
Decreto 7.830/2012 (BRASIL, 2012a);

ii) suspensão das sanções decorrentes das infrações comentadas no 
item anterior e conversão das multas, caso cumpridas as obriga-
ções do PRA e do Termo de Compromisso, em serviços de pre-
servação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambien-
te – artigo 59, parágrafo 5º, da Lei 12.651/2012 e artigo 13, caput 
e parágrafo único, do Decreto 7.830/2012 (BRASIL, 2012a);29

iii) suspensão da punibilidade dos crimes previstos nos artigos 
38, 39 e 48 da Lei 9.605/1998,30 enquanto o Termo de Com-

28 A data mencionada refere-se ao dia da edição do Decreto 6.514, de 22 de ju-
lho de 2008, que “dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 
ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 
infrações, e dá outras providências” (BRASIL, 2008), regulamentando a Lei de 
Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998). 

29 Em outras palavras, a multa anteriormente aplicada será convertida em servi-
ços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, os 
quais se consideram prestados mediante o cumprimento das obrigações cons-
tantes do Termo de Compromisso firmado pelo proprietário ou possuidor rural 
para fins de regularização ambiental de sua propriedade.

30 Conhecida como Lei de Crimes Ambientais, dispõe sobre as sanções penais e ad-
ministrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências. Os artigos citados são: (i) artigo 38: “Destruir ou danificar 
floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou 
utilizá-la com infringência das normas de proteção”; (ii) artigo 39: “Cortar árvo-
res em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da auto-
ridade competente”; e (iii) artigo 48: “Impedir ou dificultar a regeneração natural 
de florestas e demais formas de vegetação” (BRASIL, 1998). Vale ressaltar que, 
ao prever a suspensão da punibilidade dos crimes ambientais previstos nos arti-
gos 38, 39 e 48 da lei em questão, o Código Florestal não menciona o artigo 38-A, 
que se refere à destruição ou danificação de vegetação primária ou secundária, 
em estágios médio e avançado de regeneração, no bioma Mata Atlântica. 
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promisso estiver sendo cumprido – artigo 60, Lei 12.651/2012 
(BRASIL, 2012b).

A Instrução Normativa 12/2014, editada pelo Ibama, regulamen-
ta os procedimentos relativos ao pedido de suspensão de aplicação 
de sanções decorrentes de infrações cometidas antes de 22 de julho 
de 2008 e dispõe, ainda, acerca da declaração de conversão da mul-
ta aplicada em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente, conforme autoriza o Código Florestal 
(BRASIL, 2014c).

Nos termos da Instrução Normativa 12/2014, o proprietário ou pos-
suidor rural deverá firmar um Termo de Compromisso ambiental com 
o órgão competente, devendo requerer ao Ibama, nos termos do artigo 
4º, a suspensão de eventuais multas aplicadas pelo órgão decorrentes 
de infrações anteriores a 22 de julho de 2008  (BRASIL, 2014c). Desse 
modo, fica claro que a suspensão em questão não é automática e tem 
que ser solicitada ao órgão ambiental pertinente.

Outra observação relevante é que a referida instrução normativa 
apenas trata das infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, 
ou seja, infrações ambientais em áreas consolidadas. Da mesma for-
ma, ao falar em suspensão de aplicação de sanções decorrente da 
adesão ao PRA e assinatura do Termo de Compromisso, a lei e os 
decretos regulamentadores são específicos em tratar da regulariza-
ção de áreas consolidadas.

Nesse sentido, parece, a princípio, que tal mecanismo legal de 
suspensão e conversão de multas é específico às infrações ambien-
tais cometidas antes de 22 de julho de 2008 – artigos 59 e 60 do Có-
digo Florestal (BRASIL, 2012b). Uma conclusão possível, portanto, 
é a de que os desmatamentos ocorridos após 22 de julho de 2008 
pelo possuidor ou proprietário rural encontram-se fora das benesses 
legais anteriormente comentadas.
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Por outro lado, pela análise da legislação sob exame e também 
por uma questão de razoabilidade, é possível concluir que, no que 
diz respeito à regularização do passivo ambiental do imóvel rural, o 
PRA e o Termo de Compromisso abrangem a propriedade ou posse 
rural, incluindo os desmatamentos anteriores e posteriores à data 
mencionada.

Nesse sentido, a pergunta que parece permear essa discussão é: 
o que acontece com os desmatamentos ocorridos após 22 de julho 
de 2008?

Apesar de a legislação não ser tão clara em relação ao tema, o 
artigo 60 do Código Florestal estabelece a suspensão da punibilida-
de dos crimes previstos nos artigos 38, 39 e 48 da Lei 9.605/98 (Lei 
de Crimes Ambientais), sem distinguir entre as infrações cometidas 
antes ou depois de 22 de julho de 2008, para os proprietários ou pos-
suidores rurais que firmarem Termo de Compromisso com o órgão 
competente com vistas à regularização ambiental da sua propriedade 
ou posse, enquanto o compromisso estiver sendo cumprido.

Por sua vez, o artigo 9º, parágrafo 1º, do Decreto 8.235/2014, é 
expresso ao afirmar que, apesar da suspensão das sanções adminis-
trativas no decorrer do cumprimento do Termo de Compromisso, 
as infrações cometidas posteriormente a 22 de julho de 2008 ainda 
são passíveis de aplicação das penalidades administrativas cabíveis 
(BRASIL, 2014a).

Parece, a princípio, que o tratamento dado pela lei nas esferas 
criminal e administrativa é distinto. Como o CAR e a recomposi-
ção do passivo são obrigatórios de acordo com a legislação, ainda é 
possível considerar que a suspensão da punibilidade criminal con-
figura um estímulo para aquele que desmatou depois de 22 de julho 
de 2008 também aderir ao PRA, a despeito de não poder obter a 
suspensão das penalidades por infrações administrativas cometidas 
posteriormente a tal data.
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Outra possível interpretação da norma seria a de que, para as 
infrações cometidas após 22 de julho de 2008, não haveria qualquer 
suspensão, seja na esfera penal, seja na esfera administrativa.

Vale destacar que as conclusões acima são baseadas em possí-
veis interpretações da norma. Como, porém, a aplicação do código 
é relativamente recente, ainda não há clareza sobre o tema.

Regularização do passivo ambiental

Reserva legal

A delimitação da reserva legal está prevista no artigo 12 do Código 
Florestal,31 estabelecendo os percentuais mínimos a serem observa-
dos em relação à área total do imóvel rural.

Nos termos do artigo 17, caput, do Código Florestal, a área de re-
serva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa 
pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer 
título, tendo tal obrigação natureza real, na medida em que é trans-
mitida ao sucessor em caso de transferência de domínio ou posse 
do imóvel rural (BRASIL, 2012b). Significa dizer que, ainda que o 
antigo proprietário tenha sido o causador das infrações ambientais, 
responderá por elas o novo proprietário em caso de transmissão do 
domínio, já que se trata de uma obrigação inerente ao imóvel.

Conforme o artigo 66 do Código Florestal, o proprietário ou pos-
suidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área 

31 Os percentuais mínimos relativos à reserva legal na área do imóvel são: 
(i)  quan do localizado na Amazônia Legal: (a) 80%, para imóveis situados em 
área de florestas; (b) 35%, no imóvel situado em área de cerrado; (c) 20%, no 
imóvel situado em campos gerais; e (ii) 20%, quando localizado nas demais 
regiões do país (BRASIL, 2012b).
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de reserva legal em extensão inferior aos limites estabelecidos na 
lei, deverá regularizar a sua situação independentemente de ade-
são ao PRA, podendo adotar as seguintes opções, isolada ou de 
forma conjunta, em relação à área de reserva legal: (i) recompô-la; 
(ii) permitir a regeneração natural da vegetação; (iii) compensá-la 
(BRASIL, 2012b).

Dessa forma, o que é obrigatório ao proprietário rural é a regula-
rização ambiental do passivo do imóvel, e não a adesão ao PRA. No 
entanto, conforme já exposto, anteriormente, somente poderá dispor 
dos benefícios de inaplicabilidade de infrações administrativas ou 
suspensão das multas se realizar a adesão.

Destaque-se que, nos casos em que a reserva legal já tenha sido 
averbada na matrícula do imóvel e essa averbação possibilite a iden-
tificação do perímetro e a sua localização, tais informações não se-
rão exigidas do proprietário. Nos casos de posse, a mesma dispensa 
é aplicável aos imóveis para os quais já exista Termo de Compro-
misso firmado e disponha igualmente das referidas informações.

O Código Florestal dispõe que os proprietários ou possuidores 
de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa, 
respeitando os percentuais de reserva legal previstos pela legisla-
ção em vigor, à época em que ocorreu a supressão, são dispensados 
de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os 
percentuais exigidos na lei atualmente em vigor.32 Vale lembrar, po-
rém, que, em relação ao Código Florestal anterior, não houve qual-
quer alteração no que se refere aos percentuais antes estabelecidos 
para a reserva legal.33

32 Artigo 68 do Código Florestal (BRASIL, 2012b).
33 Tais percentuais foram estabelecidos no Código Florestal anterior, por meio da 

Medida Provisória 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, revogada pela Lei 12.651, 
de 2012. 
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O artigo 17, parágrafo 3º, do código, por sua vez, determina a 
imediata suspensão das atividades em áreas de reserva legal des-
matadas irregularmente após 22 de julho de 2008, sendo certo que 
o processo de recomposição dessas áreas deverá ser iniciado em até 
dois anos, contados da publicação da referida lei – ocorrida em 28 
de maio de 2012 – e finalizados nos prazos estabelecidos no PRA – 
parágrafo 4º do mesmo dispositivo (BRASIL, 2012b). Tais prazos 
constarão, portanto, dos PRAs que, por sua vez, estarão estabele-
cidos nos termos de compromisso firmados pelo proprietário rural 
com o órgão ambiental competente, conforme determinou o Progra-
ma Tocantins Legal (artigo 7º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 2.713, 
de 9 de maio de 2013).

O artigo 66, parágrafo 2º, do Código Florestal (BRASIL, 2012b) 
e o Decreto 7.830/2012 (BRASIL, 2012a) – artigo 16, parágrafo 1º – 
determinam que a recomposição da reserva legal deverá atender aos 
critérios estipulados pelo órgão competente do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente (Sisnama) e ser concluída em até vinte anos, abran-
gendo, a cada dois anos, no mínimo, um décimo da área total neces-
sária à sua complementação.

O artigo 16, parágrafo 2º, do Decreto 7.830/2012, dispõe que é 
facultado ao proprietário ou possuidor do imóvel rural o uso alter-
nativo do solo34 da área necessária à recomposição ou regeneração 
da reserva legal, resguardada a área da parcela mínima definida no 
Termo de Compromisso que já tenha sido ou que esteja sendo re-
composta ou regenerada, devendo adotar boas práticas agronômicas 
com vistas à conservação do solo e da água (BRASIL, 2012a).

34 Entende-se por uso alternativo do solo a substituição de vegetação nativa e for-
mações sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuá-
rias, industriais, de geração e transmissão de energia, mineração e de transpor-
te, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana – artigo 3º, 
inciso VI, do Código Florestal (BRASIL, 2012b).
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A recomposição das áreas de reserva legal poderá ser realizada 
mediante o plantio intercalado de espécies nativas e exóticas, em 
sistema agroflorestal (SAF), observados os seguintes parâmetros:

i) o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as 
espécies nativas de ocorrência regional; e

ii) a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder 
50% da área total a ser recuperada.35

O proprietário ou possuidor de imóvel rural que optar por recom-
por a reserva legal com utilização do plantio intercalado de espécies 
exóticas ou frutíferas terá direito à sua exploração econômica.36

Em relação à recomposição de reserva legal, observa-se, portan-
to, a permissão do plantio de sistemas agroflorestais com espécies 
exóticas em até 50% da área a ser recomposta.

Ademais, vale destacar que a exploração econômica da reser-
va legal depende de aprovação prévia do órgão competente do 
 Sisnama – artigo 17, parágrafo 1º, do Código Florestal –, sendo 
que, nos termos do artigo 23 do código, a exploração florestal 
even tual sem propósito comercial, para consumo próprio no imó-
vel, independe de autorização dos órgãos competentes, devendo 
apenas serem previamente declarados a motivação e o volume da 
exploração ao órgão ambiental – limitado anualmente a vinte me-
tros cúbicos  (BRASIL, 2012b).

Por sua vez, as hipóteses de compensação da reserva legal são:
i) aquisição de Cota de Reserva Ambiental;
ii) arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou 

reserva legal;

35 Artigo 66, parágrafo 3º, do Código Florestal (BRASIL, 2012b) e artigo 18 do 
Decreto 7.830/2012 (BRASIL, 2012a).

36 Parágrafo único do artigo 18 do Decreto 7.830/2012 (BRASIL, 2012a).
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iii) doação ao poder público de área localizada no interior de uni-
dade de conservação de domínio público pendente de regula-
rização fundiária; e

iv) cadastramento de outra área equivalente e excedente à reserva 
legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel 
de terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração 
ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma – ar-
tigo 66, parágrafo 5º, do Código Florestal  (BRASIL, 2012b).

Por fim, considera-se relevante lembrar que, nos termos do arti-
go 21 do Código Florestal, é livre a coleta de produtos florestais não 
madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes, observados 
determinados parâmetros técnicos estabelecidos pela lei, sendo cer-
to que o artigo 24 do código amplia a abrangência desse dispositivo 
às demais áreas localizadas fora da reserva legal (BRASIL, 2012b).

Áreas de preservação permanente
O Código Florestal delimita as áreas de preservação permanente dos 
artigos 4º ao 6º e estabelece obrigações de recomposição, ao possuidor 
ou ocupante, a qualquer título, de área onde tenha ocorrido supressão 
de vegetação sem autorização legal – artigo 7º do Código Florestal 
(BRASIL, 2012b). Tais obrigações possuem natureza real, tal como as 
de reserva legal, na medida em que são transmitidas ao sucessor, em 
caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

O Código Florestal, em seu artigo 61-A, autoriza, exclusivamen-
te, a continuidade de atividades agrossilvipastoris,37 de ecoturismo 
e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 

37 São as atividades desenvolvidas em conjunto ou isoladamente, relativas à agri-
cultura, à aquicultura, à pecuária, à silvicultura e demais formas de exploração 
e manejo da fauna e da flora, destinadas ao uso econômico, à preservação e à 
conservação dos recursos naturais renováveis – artigo 2º, inciso II, da Instrução 
Normativa 2/2014 (BRASIL, 2014b).
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2008 (BRASIL, 2012b). Os parágrafos 1º a 7º desse artigo, por sua 
vez, estabelecem diferentes obrigações de recomposição, em metra-
gens distintas, a depender do tamanho da área dos imóveis rurais38 
(BRASIL, 2012b).

No caso de supressões de APPs não autorizadas, posteriores a 22 
de julho de 2008 (artigo 7º, parágrafo 3º, do Código Florestal), fica 
vedada a concessão de novas autorizações de supressão enquanto 
não cumprida a obrigação de recomposição (BRASIL, 2012b).

O parágrafo 13 do artigo 61-A do Código Florestal (BRASIL, 
2012b) e o artigo 19 do Decreto 7.830/2012 (BRASIL, 2012a) deter-
minam que a recomposição das APPs poderá ser feita, isolada ou 
conjuntamente, pelos seguintes métodos:

i) condução de regeneração natural de espécies nativas;
ii) plantio de espécies nativas;
iii) plantio de espécies nativas conjugado com a condução da re-

generação natural de espécies nativas; e
iv) especificamente para pequenas propriedades ou posses rurais 

familiares, a utilização de sistemas agroflorestais, isto é, o 
plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo 
longo, exóticas com nativas de ocorrência regional, conforme 
visto anteriormente, em até 50% da área total a ser recomposta.

Uma observação em relação à recomposição de APPs consiste 
no fato de que, diferentemente da recomposição das áreas de re-
serva legal, a utilização de sistemas agroflorestais só é possível em 
áreas ou imóveis a que se refere o artigo 3º, inciso V, do caput do 
Código Florestal – aquela propriedade explorada mediante o traba-

38 Por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 61-A do Código Florestal estabelece que, 
para imóveis rurais com área de até um módulo fiscal, será obrigatória a re-
composição das respectivas faixas marginais em cinco metros, contados da 
borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d’água 
 (BRASIL, 2012b).
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lho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, 
incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que 
atenda ao disposto no artigo 3º da Lei 11.326, de 24 de julho de 
200639 (BRASIL, 2012b).

É relevante notar, portanto, que o conceito legal do Código Flores-
tal de propriedade ou posse rural familiar traz em si alguns requisitos 
estabelecidos pela Lei da Agricultura Familiar (Lei 11.326/2006), os 
quais consistem não apenas no limite do tamanho da propriedade ou 
posse rural, mas, sobretudo, na forma de sua exploração econômica, 
que, no caso, deve ser familiar.

No entanto, a forma familiar da exploração econômica do imóvel 
deixa de ser essencial na caracterização da pequena propriedade ou 
posse rural, na medida em que o parágrafo único do artigo 3º do Có-
digo Florestal equipara-a – para fins de aplicação da lei, aos imóveis 
de até quatro módulos fiscais que realizam atividades agrossilvipas-
toris –, a terras indígenas demarcadas e àquelas tituladas a povos e 
comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território 
(BRASIL, 2012b).

No que se refere a pequenas propriedades ou posses rurais fami-
liares, é relevante mencionar, ainda, que o Código Florestal permite 
que atividades de recuperação, inclusive por meio de sistemas agro-
florestais, possam ser realizadas sem a necessidade de autorização 
do órgão ambiental; para tanto, devem ser cumpridos os requisitos da 
lei (ser pequena propriedade ou posse rural e ter a inscrição no CAR) 
previamente à atividade e encaminhada simples declaração ao órgão 

39 São requisitos estabelecidos pelo artigo 3º da Lei 11.326/2006: (i) ter o imóvel 
até quatro módulos fiscais; (ii) utilizar predominantemente mão de obra familiar 
nas atividades de seu estabelecimento ou empreendimento; (iii) ter percentual de 
renda mínimo familiar originado de atividades econômicas de seu empreendi-
mento ou estabelecimento, na forma definida pelo Poder Executivo; e (iv) dirigir 
seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 2006).
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ambiental competente, em conformidade com o disposto no artigo 52 
do código (BRASIL, 2012b). Isso porque a implantação de sistema 
agroflorestal na pequena propriedade rural é considerada atividade 
eventual ou de baixo impacto ambiental, conforme definição no ar-
tigo 3º, inciso X, alínea “j”40 do Código Florestal (BRASIL, 2012b).

Além disso, na manutenção da área de reserva legal nas peque-
nas propriedades e posses rurais familiares poderão ser computa-
dos os plantios de árvores frutíferas, ornamentais ou industriais, 
compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar 
ou em consórcio com espécies nativas da região em sistemas agro-
flo res tais – artigo 54 do Código Florestal (BRASIL, 2012b).

Outro comentário relevante é que as regras de recomposição 
ambiental do Código Florestal referem-se apenas às áreas conso-
lidadas, tanto de APP quanto de reserva legal (artigos 61-A e 66) 
(BRASIL, 2012b). No entanto, o Decreto 7.830/2012 trata da recom-
posição das APPs e reservas legais de uma forma geral (artigos 18 
e 19), não inovando em relação ao código no que se refere às áreas 
consolidadas (BRASIL, 2012a).

Prazos

Com a entrada em vigor do novo Código Florestal, foram estabe-
lecidos prazos para que a União, os estados e o Distrito Federal 
implantem os Programas de Regularização Ambiental e para que os 
proprietários solicitem a sua inscrição no CAR e façam sua adesão 
ao programa.

40 São exemplos, entre outras, de atividades consideradas eventuais ou de baixo 
impacto ambiental, a abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes 
e pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d`água, ao acesso de 
pessoas e animais para a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos 
das atividades de manejo agroflorestal sustentável e à implantação de instala-
ções para a captação e condução de água e efluentes tratados (BRASIL, 2012b).
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No que tange ao prazo para requerer a inscrição da propriedade 
no CAR, a legislação estabelece ser de um ano, contado da data 
de implantação do cadastro, a qual ocorreu com a publicação da 
Instrução Normativa 2/2014, no dia 6 de maio de 2014, podendo ser 
prorrogado, uma única vez, por igual período, por ato do chefe do 
Poder Exe cutivo.41 Por meio da Portaria 100, de 4 de maio de 2015, 
a ministra do Meio Ambiente prorrogou, por mais um ano, a contar 
de 5 de maio de 2015, o prazo de inscrição no CAR.42 Recentemente, 
foi publicada a Lei 13.295, de 14 de junho de 2016, que alterou o ar-
tigo 29, parágrafo 3º, do Código Florestal e estabeleceu novo prazo 
para o requerimento de inscrição da propriedade rural no CAR. Esse 
prazo termina em 31 de dezembro de 2017, admitindo-se ainda sua 
prorrogação por mais um ano por ato do chefe do Poder Executivo.

Quanto aos Programas de Regularização Ambiental, a União 
teve o prazo de 180 dias, contados da data de publicação do Código 
Florestal (28 de maio de 2012),43 para editar as normas de caráter ge-
ral que regulamentam os programas. Esse prazo foi cumprido com 
a edição do Decreto 7.830/2012, em 18 de outubro de 2012, tendo 
sido editadas normas gerais complementares por meio do Decre-
to 8.235/2014, conforme já explicitado. O Código Florestal estabele-
ceu, ainda, o prazo de um ano, contado da sua publicação, para que 
a União, os estados e o Distrito Federal implantassem os seus res-
pectivos PRAs, tendo sido prevista a possibilidade de prorrogação, 
por igual período, por meio de ato do chefe do Poder Executivo.44

41 Artigo 29, parágrafo 3º, do Código Florestal (BRASIL, 2012b) c/c artigo 6º, 
parágrafos 2º e 21, ambos do Decreto 7.830/2012 (BRASIL, 2012a) e artigo 64 
da Instrução Normativa 2/2014 (BRASIL, 2014b). 

42 O Decreto 8.439, de 29 de abril de 2015, delegou expressa, e especificamente, 
competência à ministra do Meio Ambiente para a prorrogação do prazo de ins-
crição do interessado no CAR (BRASIL, 2015).

43 Ver artigo 59, parágrafo 1º, do Código Florestal (BRASIL, 2012b).
44 Artigo 59, caput, do Código Florestal (BRASIL, 2012b) e artigo 10 do Decreto 

7.830/2012  (BRASIL, 2012a).
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Com relação à implantação do PRA, o Quadro 1 consolida, até 
junho de 2016, a situação dos estados da Amazônia.

Quadro 1
O PRA nos estados da Amazônia

Não possui PRA Possui, mas o 
ato é anterior ao 
Código Florestal

Possui, e o ato 
é posterior ao 

Código Florestal
Acre X
Amapá X
Amazonas X
Maranhão X
Mato Grosso X
Pará X
Rondônia X
Roraima X
Tocantins X

Fonte: Elaboração própria.

Nesse sentido, entre os estados citados no quadro que ainda não 
implantaram seus respectivos PRAs, destaca-se que, com exceção do 
Pará, não se tem conhecimento – leve-se em conta a dificuldade de  
acesso a informações em alguns estados da Amazônia – de qualquer 
ato emanado pela chefia do Poder Executivo estadual prorrogando 
o prazo para a implantação do programa. Dessa forma, conclui-se 
que diversos estados da Amazônia Legal encontram-se, na data base 
mencionada, em situação de não conformidade perante tal obrigação.

Vale dizer que o artigo 59, parágrafo 4º, do Código Florestal 
estabelece que, no período ocorrido entre a publicação da lei e a 
implantação do PRA pelos estados, o proprietário ou possuidor ru-
ral não pode ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de 
julho de 2008 relativas à supressão irregular de vegetação nativa em 
APPs, áreas de reservas legais e de uso restrito (BRASIL, 2012b). 
No entanto, com relação à suspensão das sanções já aplicadas e da 
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punibilidade dos crimes previstos nos artigos 38, 39 e 48 da Lei de 
Crimes Ambientais, no que se refere a tais infrações, o Código Flo-
restal condiciona tais benesses à assinatura do Termo de Compro-
misso, conforme dispõem os artigos 59, parágrafo 5º, e 60 do código 
(BRASIL, 2012b).

Nesse sentido, o atraso dos estados na implementação de seus 
respectivos PRAs parece restringir o acesso dos proprietários ou 
possuidores rurais aos benefícios concedidos pelos citados artigos 
do Código Florestal.

Finalmente, o prazo para que o interessado faça sua adesão ao 
PRA é de um ano, contado a partir da implantação do programa, 
prazo esse prorrogável uma única vez, por igual período, por ato do 
chefe do Poder Executivo.45 Portanto, para aqueles entes federativos 
que ainda não implementaram o PRA em seus territórios, o prazo de 
adesão dos proprietários sequer se iniciou.

A Figura 2 representa, graficamente, a linha do tempo dos pra-
zos explicitados.

Figura 2
Linha do Tempo do CAR

28.5.2012 
Código
Florestal

28.11.2012
180 dias após 
o Código

28.5.2013
1 ano após 
o Código

28.5.2014 
2 anos após o 
Código

31.12.2017

Implantação do PRA Implantação do PRA

Inscrição no CAR

Prazo em curso
Prazo descumprido

Prazo cumprido Prazo original
Prazo prorrogado

Normas gerais do PRA

Fonte: Elaboração própria.

45 Artigo 59, parágrafo 2º, do Código Florestal (BRASIL, 2012b) e artigo 11 do 
Decreto 7.830/2012 (BRASIL, 2012a).
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Procedimentos específicos

Os procedimentos gerais relativos à inscrição no CAR estão dispos-
tos nos artigos 13 a 40 da Instrução Normativa 2/2014, abordando, 
entre outras regras, aquelas sobre requisitos e formas de apresenta-
ção das informações necessárias à inscrição no CAR, bem como ca-
sos específicos que possam gerar dúvidas ao usuário. Com relação 
a esses casos, destacam-se as seguintes regras:

i) Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que dis-
põem de mais de uma propriedade ou posse em área contínua 
deverão realizar uma única inscrição para tais imóveis – arti-
go 32 da Instrução Normativa 2/2014 (BRASIL, 2014b). Em 
relação a tal regra, vale comentar que ela tem por objetivo 
evitar o fracionamento de imóveis rurais, prática frequente-
mente utilizada para burlar normas tributárias e ambientais.

ii) Quando o imóvel rural tiver seu perímetro localizado em 
mais de um ente federado, a inscrição no CAR deverá ser rea-
lizada naquele ente que possua maior percentual da área do 
imóvel em hectare – artigo 33 da Instrução Normativa 2/2014 
(BRASIL, 2014b).

iii) Quando o perímetro do imóvel rural se situar em zona de 
transição de biomas na Amazônia Legal, a definição dos ín-
dices de reserva legal levará em conta a tipologia de vege-
tação, caracterizada nos mapas fitogeográficos do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – artigo 34 da 
Instrução Normativa 2/2014 (BRASIL, 2014b).

Regimes especiais do Cadastro Ambiental Rural

Além dos procedimentos gerais para a inscrição no CAR, a Ins-
trução Normativa 2/2014 traz algumas regras específicas estabele-
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cendo tratamento diferenciado para determinados imóveis, seja pela 
condição especial do proprietário ou possuidor rural, seja pela loca-
lização específica do imóvel.

Pequena propriedade ou posse rural familiar

Segundo o artigo 55 do Código Florestal, a inscrição no CAR dos 
imóveis a que se refere o inciso V do artigo 3º, isto é, os imóveis 
classificados como pequenas propriedades ou posses rurais fami-
liares, nos termos do artigo 3º da Lei 11.326/2006 (Lei da Agricul-
tura Familiar), observarão procedimento simplificado no qual será 
obrigatória apenas a apresentação dos documentos mencionados 
nos incisos I e II do parágrafo 1º do artigo 29 do Código Flores-
tal (identificação do proprietário ou possuidor rural e comprova-
ção da propriedade ou posse) e de croqui indicando o perímetro do 
imóvel, as APPs e os remanescentes que formam a reserva legal 
(BRASIL, 2012b).

Nos termos do artigo 2º, inciso X, do Decreto 7.830/2012, “cro-
qui” é a representação gráfica simplificada da situação geográfica 
do imóvel rural, com base em imagem de satélite georreferenciada 
disponibilizada por meio do Sicar e que deve incluir os remanes-
centes de vegetação nativa, as servidões, as APPs, as áreas de uso 
restrito, as áreas consolidadas e a localização das áreas de reserva 
legal (BRASIL, 2012a).

Assim, vale ressaltar que, em relação às demais propriedades 
(médias e grandes), o artigo 29, parágrafo 1º, inciso III, do Código 
Florestal exige, além da identificação do proprietário ou possuidor 
rural e da comprovação da propriedade ou posse, a especificação do 
imóvel por meio de planta e memorial descritivo, com indicação das 
coordenadas geográficas com, pelo menos, um ponto de amarração 
do perímetro do imóvel (BRASIL, 2012b).
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Conforme já explicitado neste estudo, o artigo 3º, parágrafo úni-
co, do Código Florestal, por sua vez, estabelece o mesmo tratamen-
to às propriedades ou posses rurais de até quatro módulos fiscais 
que desenvolvam atividades agrossilvipastoris e às terras indígenas 
demarcadas e áreas tituladas de povos e comunidades tradicionais 
que façam uso coletivo do seu território (BRASIL, 2012b). O arti-
go 8º, parágrafo 3º, do Decreto 7.830/2012 e o artigo 14 da Instrução 
Normativa 2/2014 trazem disposições semelhantes.

Segundo, ainda, o artigo 53 do Código Florestal, para o registro no 
CAR da reserva legal nos imóveis a que se refere o artigo 3º, inciso V, 
o proprietário ou possuidor rural apresentará os dados identificando a 
área proposta de reserva, cabendo aos órgãos ambientais competentes 
ou à instituição por eles habilitada realizar a captação das respecti-
vas coordenadas geográficas (BRASIL, 2012b). O registro da reserva 
legal para tais imóveis é, ainda, gratuito, devendo o poder público 
prestar apoio técnico e jurídico (parágrafo único do citado artigo).

Ademais, com relação a tais imóveis, o poder público esta dual 
deverá prestar apoio técnico para a recomposição da vegetação 
da reserva legal – artigo 54, parágrafo único, do Código Florestal 
(BRASIL, 2012b).

Por fim, vale ressaltar que o procedimento simplificado do 
CAR encontra-se definido na Instrução Normativa 2/2014, confor-
me disposto no artigo 55 do Código Florestal e no artigo 8º do 
Decreto 7.830/2012.

Assentamentos de reforma agrária

Os imóveis de projetos de assentamentos de reforma agrária estão 
incluídos no conceito de pequena propriedade ou posse rural fami-
liar trazido pelo Código Florestal, conforme exposto anteriormente, 
beneficiando-se de igual tratamento estabelecido a tais imóveis.
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A Instrução Normativa 2/2014, porém, traz algumas regras espe-
ciais para a realização do CAR nos assentamentos rurais, em virtu-
de de suas especificidades (artigos 52 a 57 da instrução normativa).

Em primeiro lugar, destaca-se que a responsabilidade pela ins-
crição no CAR em assentamentos é do órgão fundiário competente, 
sendo que o procedimento de inscrição deverá ser realizado, ini-
cialmente, mediante registro do perímetro do assentamento e, em 
seguida, dos lotes individualizados, quando couber, sem prejuízo 
das demais informações requeridas para o CAR, estabelecidas no 
artigo 29 do Código Florestal (BRASIL, 2014b).

O registro do perímetro, por sua vez, deverá estar acompanhado 
de planilha digital produzida pelo órgão fundiário competente com 
a relação de beneficiários do assentamento, a qual poderá sofrer 
atua lizações, exclusões e inserções (BRASIL, 2014b).

A inscrição individualizada dos lotes poderá ser feita com supor-
te do órgão fundiário, nos termos do artigo 8º do Decreto 7.830/2012 
(BRASIL, 2014b).

Para a inscrição dos assentamentos, deverá ser utilizado, pre-
ferencialmente, aplicativo próprio disponibilizado pelo MMA, es-
pecífico para imóveis rurais em assentamentos de reforma agrária 
(BRASIL, 2014b).

Nos termos do artigo 12, parágrafo 1º, do Código Florestal, será 
considerada a área do imóvel antes do fracionamento para fins de 
aferição do percentual da reserva legal46 (BRASIL, 2014b).

Para fins de cadastramento do perímetro do assentamento, o cál-
culo da faixa marginal de recomposição de APPs, ao longo ou no 

46 Para os assentamentos criados antes de 22 de julho de 2008, a reserva legal será 
constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente nessa data; 
para os assentamentos criados após 22 de julho de 2008, deverão ser observados 
os percentuais definidos no artigo 12 do Código Florestal – artigo 54, inciso II, 
da Instrução Normativa 02/2014 (BRASIL, 2014b).
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entorno de cursos d’água, lagos e lagoas naturais, vai se dar em 
função da fração ideal média do assentamento (BRASIL, 2014b).

Identificado o passivo ambiental referente à reserva legal, à APP 
e a áreas de uso restrito, o cumprimento do Código Florestal será 
feito mediante adesão ao PRA, sendo que:

a) no caso de assentamentos com reserva legal coletiva, o órgão 
fundiário será solidário, juntamente com o assentado, com 
relação à obrigação de regularização da reserva legal; e

b) quando a reserva legal estiver localizada no interior do lote, a 
obrigação será cumprida pelo assentado com apoio do órgão 
fundiário (BRASIL, 2014b).

Em qualquer das duas hipóteses, porém, a assinatura do Termo 
de Compromisso com o órgão ambiental competente para a adesão 
ao PRA ocorrerá de forma solidária pelo beneficiário (assentado) e 
pelo órgão fundiário competente – artigo 57 da Instrução Norma-
tiva 2/2014 (BRASIL, 2014b) e artigo 5º, parágrafo 5º, do Decre-
to 8.235/2014 (BRASIL, 2014a).

Não obstante, restam dúvidas quanto à responsabilidade soli-
dária do órgão fundiário em relação à regularização dos passivos 
ambientais identificados. Isso porque, apesar da distinção realizada 
pela norma com relação à reserva coletiva e àquela existente no in-
terior dos lotes (obrigação solidária com o assentado, no primeiro 
caso, e apenas desse último, no segundo), o artigo 57 da Instrução 
Normativa 2/2014 dispõe que a assinatura do Termo de Compromis-
so para fins de regularização ambiental dos assentamentos ocorre-
rá, de forma “solidária”, pelo órgão fundiário e pelo assentado, em 
qualquer dos casos (BRASIL, 2014b).

Numa interpretação sistemática da norma, parece que o termo 
“solidária” foi utilizado de forma não técnica pela instrução norma-
tiva, devendo ser compreendido como uma assinatura conjunta do 
órgão fundiário com o assentado, sem implicar, necessariamente, 
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responsabilidade solidária do ente governamental no caso dos as-
sentamentos já individualizados.

Apesar de o foco deste estudo não ser o procedimento de licencia-
mento ambiental, vale mencionar a Resolução 458/2013, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama), que trata dos procedimen-
tos de licenciamento ambiental nos referidos assentamentos. Nesse 
sentido, destaca-se o artigo 2º, inciso IV, e o artigo 3º, parágrafo 3º, 
sendo que esse último dispensa o licenciamento ambiental para as 
atividades eventuais ou de baixo impacto, nas quais estão incluídas 
algumas ações, entre as quais, a exploração agroflorestal sustentável 
e o plantio de espécies nativas47 (BRASIL, 2013). Esse ponto se torna 
especialmente importante para efeitos de estímulo à recuperação e 
recomposição ambiental dos assentamentos de reforma agrária.

Povos e comunidades tradicionais
A mesma observação realizada no item anterior aplica-se aos imó-
veis ocupados por povos e comunidades tradicionais, na medida em 
que, conforme exposto anteriormente, o artigo 3º, parágrafo único, 
do Código Florestal equipara as áreas ocupadas por povos e comu-
nidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território48 às 
pequenas propriedades ou posses rurais familiares, inclusive para 
efeitos de regularização ambiental (BRASIL, 2012b).

No entanto, algumas regras específicas, expostas brevemente 
a seguir, aplicam-se a tais imóveis (artigos 58 a 60 da Instrução 
 Normativa 2/2014).

47 Além disso, essa resolução traz para as atividades agrossilvipastoris e de infraes-
trutura nos referidos assentamentos o procedimento simplificado de  licenciamento.

48 Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que 
se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social 
e que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhe-
cimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição – artigo 3º, 
inciso I, do Decreto 6.040/2007 (BRASIL, 2007).
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Destaque-se que as áreas e terras concedidas ou tituladas a po-
vos ou comunidades tradicionais deverão ser inscritas no CAR pelo 
órgão ou instituição competente pela sua gestão ou por entidade re-
presentativa proprietária ou concessionária dos imóveis rurais, apli-
cando-se o procedimento simplificado do CAR a tais imóveis, nos 
termos do artigo 8º, parágrafo 3º, do Decreto 7.830/2012 (BRASIL, 
2014b). Um exemplo são as comunidades quilombolas que tenham 
seu território coletivo demarcado e titulado. É competente, portan-
to, para a referida inscrição, uma associação que eventualmente re-
presente tais comunidades.

No caso de identificação de passivo ambiental, o cumprimento 
do Código Florestal deve ocorrer solidariamente com a instituição 
competente ou a entidade representativa da comunidade tradicional 
(BRASIL, 2014b).

O Termo de Compromisso, por sua vez, deverá ser firmado entre 
o órgão ambiental competente e a entidade representativa  (BRASIL, 
2014b). Tal previsão encontra-se também respaldada no artigo 5º, 
parágrafo 4º, do Decreto 8.235/2014.

Com relação às terras indígenas, segundo o artigo 59 da Instru-
ção Normativa 2/2014, consideram-se inscritas no CAR as terras in-
dígenas que compõem a base de dados do Sicar indicadas pela Fun-
dação Nacional do Índio (Funai) (BRASIL, 2014b). Nesse sentido, 
ao que parece, haverá apenas uma indicação pela Funai das terras 
indígenas existentes e seus respectivos limites territoriais, sem um 
procedimento específico de inscrição no CAR.

Da mesma forma que as áreas explicitadas no item anterior, para 
efeito de inscrição no CAR e eventuais passivos ambientais existentes 
em terras indígenas demarcadas, serão considerados como critérios de 
regularização ambiental os dispositivos adotados para a pequena pro-
priedade ou posse rural da agricultura familiar, previstos nos artigos 
61-A, 61-B e 61-C do Código Florestal, com os benefícios e obrigações 
estabelecidos para imóveis rurais de até quatro módulos fiscais.
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É interessante destacar, por fim, que, ao mencionar o uso coleti-
vo do seu território pela comunidade tradicional, a legislação parece 
redundante, pois é da natureza desse tipo de comunidade a utiliza-
ção coletiva do espaço e dos recursos naturais nele presentes como 
forma de sua reprodução econômica, social e cultural, entre outras. 
Nesse sentido, parece que a sistemática descrita nesse item inclui 
não apenas comunidades e povos que possuem, por lei, a titulação 
coletiva da terra, mas também as comunidades tradicionais, em ge-
ral, o que inclui ribeirinhos e demais comunidades locais que se 
enquadrem no conceito de comunidade tradicional.

Unidades de conservação

Com relação ao CAR das unidades de conservação (UC), regula-
mentado nos artigos 61 e 62 da Instrução Normativa 2/2014, a ins-
crição de propriedade ou posse rural que esteja, total ou parcialmen-
te localizada no interior de uma UC, nos termos da Lei 9.885/2000,49 
deverá ser realizada regularmente pelo proprietário ou possuidor ru-
ral nos termos do artigo 29 do Código Florestal50 (BRASIL, 2014b).

49 Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) 
e dá outras providências (BRASIL, 2000).

50 Em dezembro de 2014, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversida-
de (ICMBio) editou a Instrução Normativa 11/2014, que estabelece procedimentos 
de elaboração, análise e execução de Projetos de Recuperação de Área Degradada 
ou Perturbada (PRAD) em unidades de conservação federais (ICMBio, 2014). Tal 
instrução normativa parece não se aplicar à sistemática do CAR, uma vez que o 
projeto previsto na referida norma é apresentado pelo responsável pela recupera-
ção, mediante intimação do ICMBio, após homologação de um auto de infração. 
Todavia, como a implantação do CAR em unidades de conservação ainda não 
está sistematizada, cabe destacar que poderão ser observados, de forma análoga, 
os critérios relativos à recuperação de área degradada constantes da Instrução 
Normativa 11/2014 na elaboração, na análise e no acompanhamento de projetos 
relativos a imóveis localizados dentro de unidades de conservação federais.



235Principais aspectos da nova regulamentação do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Duas questões parecem merecer relevo acerca do Cadastro Am-
biental Rural em UCs.

Em primeiro lugar, parece forçoso concluir que a norma trata de 
UCs de uso sustentável, na medida em que somente essa modalida-
de de UC permite a compatibilização do uso sustentável de parcela 
dos recursos naturais existentes com a conservação da natureza, o 
que é vedado nas UCs de proteção integral, que permitem apenas 
o uso indireto dos recursos naturais existentes – artigo 7º, parágra-
fos 1º e 2º, da Lei 9.885/2000 (BRASIL, 2000).

As UCs de uso sustentável, por sua vez, dividem-se em:
1. área de proteção ambiental;
2. área de relevante interesse ecológico;
3. floresta nacional;
4. reserva extrativista;
5. reserva de fauna;
6. reserva de desenvolvimento sustentável; e
7. reserva particular do patrimônio natural.

Feita essa primeira consideração, a próxima questão diz respei-
to às UCs vis-à-vis a nova regulamentação do CAR: com relação 
às comunidades e povos tradicionais presentes em UCs, que norma 
se aplica?

Em uma rápida análise, pode-se interpretar que, detectando-
-se uma comunidade tradicional em uma UC, soa mais adequada 
a aplicação da sistemática descrita nesse item, tendo em vista que 
pode haver um conflito de interesses (social versus ambiental) que, 
a princípio, deveria ser mediado pelo órgão gestor da unidade. No 
entanto, vale dizer que essa é apenas uma interpretação possível, já 
que a legislação não aborda tal questão.
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Conclusão

Há muitas questões em aberto na legislação examinada neste traba-
lho, e outras inconsistências e aperfeiçoamentos das normas prova-
velmente surgirão ao longo da implantação prática do CAR e dos 
problemas concretos a serem enfrentados no dia a dia pelos opera-
dores do Sicar.

Não se pode deixar de reconhecer, por outro lado, que a ferra-
menta do CAR apresenta-se como mecanismo inovador de controle 
e regularização ambiental, antes inexistente, principalmente em re-
giões de grande vazio fundiário, como é o caso da Amazônia Legal. 
A ideia de se ter um banco de dados nacional integrado composto 
por todos os imóveis rurais do país com a sua situação ambiental 
mapeada e endereçada é, de forma indubitável, poderoso instru-
mento de política pública sob vários aspectos, em especial no com-
bate e na redução do desmatamento.

A simplificação de procedimentos e o estabelecimento de tra-
tamento especial a pequenos proprietários rurais, povos e comu-
nidades tradicionais, incluindo assentados da reforma agrária, por 
outro lado, estabelecem condições diferenciadas que possibilitam, 
de forma concreta, a inclusão desse público-alvo mais fragilizado 
na política do CAR.

Segundo dados do Serviço Florestal Brasileiro, a média nacional 
hoje é de aproximadamente 81,69% de áreas já inscritas no CAR (o 
percentual é calculado com base na área passível de cadastro).51

Não obstante o dado oficial e o esforço dos estados da Amazônia 
Legal, quase todos inclusive já apoiados financeiramente pelo Fun-
do Amazônia por meio de projetos específicos, o fato é que ainda há 
muito a ser realizado para que os estados consigam cumprir com as 

51 Dados extraídos de Serviço Florestal Brasileiro (2016).



237Principais aspectos da nova regulamentação do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR)

metas e prazos previstos na legislação para a implantação do CAR, 
em especial no que se refere a pequenos proprietários rurais, comu-
nidades tradicionais e assentados da reforma agrária.

Da mesma forma, outro grande desafio que se vislumbra parece 
ser a fase de validação do CAR pelos órgãos ambientais competen-
tes, uma vez que tal etapa demandará quantitativo expressivo não 
apenas de pessoal para ir a campo a fim de realizar a checagem das 
informações inseridas (conforme já explicitado, a fase de inscrição 
é meramente declaratória), mas também de estrutura adequada e 
consistente para receber e dar tratamento aos dados recebidos (noti-
ficações, autuações, entre outros aspectos).

Por fim, como informação adicional, vale mencionar que há al-
gumas ações judiciais propostas em face do Código Florestal que 
podem impactar, ainda que de forma indireta, o CAR: Ações Di-
retas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. Nessas 
ações, questiona-se a constitucionalidade dos artigos 59 e seguintes 
do Código, que tratam dos PRAs, para os quais a adesão ao CAR 
é condição obrigatória, conforme já exposto ao longo deste estudo.

No entanto, vale ressaltar que, apesar de propostas em 2013, tais 
ações ainda se encontram nas suas fases iniciais de tramitação, sem 
apreciação das medidas liminares.
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Resumo

O passado recente trouxe uma série de desafios a serem enfren-
tados pelo setor aéreo brasileiro. Mudanças estruturais no setor, 
que favoreceram sobremaneira o aumento da competição entre as 
companhias aéreas, acompanhadas de um período de desenvolvi-
mento econômico notável, viabilizaram um representativo aumento 
no movimento de passageiros em nossos aeroportos. O ritmo de tal 
aumento não encontrou correspondência na ampliação da infraes-
trutura aeroportuária do país, tornando premente a adoção de medi-
das que viabilizassem a adequação do setor aéreo brasileiro a essa 
nova realidade. Este artigo analisa esse período ímpar que vive o 
setor aéreo, apresentando uma leitura sobre os principais motivos 
que impulsionaram esse novo cenário e contextualizando a partici-
pação do BNDES no rol de medidas adotadas pelo governo na busca 
da modernização do setor.
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Abstract

The recent past has brought a lot of challenges to be faced by the 
Brazilian air sector. Structural changes in the industry, which greatly 
promoted the increase of competition among the airline companies, 
accompained by a remarkable economic development period, have 
enabled a representative increase in passenger traffic at our airports. 
The pace of this increase did not match the expansion of airport 
infrastructure in the country, urging to measures that would enable 
the suitability of the Brazilian air sector to this new outlook. This 
paper discusses the unique period experienced by the air sector, 
presenting a view about the main reasons that prompted this new 
scenario and putting into contexto the participation of BNDES in 
the list of measures adopted by the government in the pursuit of 
sector modernization.

Keywords
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Introdução

Nas últimas décadas, o setor aéreo passou por mudanças estruturais 
notáveis, que desencadearam um salto quantitativo sem paralelo em 
sua história recente. O marco inicial foi a introdução da competição 
no mercado de linhas aéreas. As rodadas de liberalização, ao en-
gendrarem a redução das barreiras à entrada de novas companhias 
aéreas e a liberdade tarifária, impuseram às passagens aéreas uma 
tendência persistente de queda. Em razão disso e do aquecimento 
da atividade econômica, o número de passageiros passou a cres-
cer a taxas impressionantes. Enquanto, de 1997 a 2002, o tráfego 
crescia 4% a.a. (MCKINSEY & COMPANY, 2010), de 2003 até os 
dias atuais passou a crescer a taxas ao redor de 10% a.a. Assim, o 
movimento de passageiros, que era de 71,2 milhões de passageiros 
anuais (MPA) em 2003, atingiu o patamar de 196,6 MPA em 2013.1

Apesar do forte aumento no tráfego nos últimos anos, o mercado 
de viagens aéreas ainda tem grande potencial de expansão. Ao con-
siderar a razão de passageiros por habitante, nota-se que o mercado 
brasileiro encontra-se em estágio inicial de desenvolvimento. En-
quanto a média em mercados mais maduros é de 3,3 passageiros por 
habitante, no Brasil a razão é de 0,98 (Gráfico 1). Assim, é razoável 
que o tráfego de passageiros continue a sustentar taxas de cresci-
mento significativas nos próximos anos.

Por conseguinte, o aumento do fluxo de passageiros dessa mag-
nitude logo encontrou obstáculo na infraestrutura aeroportuária. 
Com efeito, já em 2009, no âmbito da elaboração de um estudo do 
setor aéreo (MCKINSEY & COMPANY, 2010), tinha-se o diagnós-
tico de que grande parte dos vinte maiores aeroportos, nos períodos 

1 Considerando os aeroportos da rede Infraero, incluindo aqueles que deixaram 
de fazer parte dela, por terem sido concedidos à iniciativa privada.
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de pico, operava com elevados níveis de atrasos e com componen-
tes de embarque lotados, em razão de restrições operacionais nos 
pátios de aeronaves e nos terminais de passageiros. Isso forçou a 
entrada na segunda fase de transformações, que envolveu um rear-
ranjo institucional e a concessão à iniciativa privada de importantes 
aeroportos da Infraero, com o objetivo de aumentar a capacidade e 
a qualidade do serviço da infraestrutura aeroportuária.

Gráfico 1
O mercado de aviação comercial

A razão de passageiros sobre população
mais do que dobrou na última década. 

Entretanto, a razão de passageiros sobre
população ainda é menor do que um terço da
média dos mercados maduros.
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Fonte: Elaboração própria, com dados adaptados de McKinsey & Company (2010).
* Dados do Brasil referentes a 2012 e dos demais países, a 2008. Dada a 
característica de tais mercados, é improvável que esses valores tenham sofrido 
variações relevantes nos últimos anos.

Assim, com a concessão de Guarulhos, Viracopos, Brasília,  Galeão, 
Confins e Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (Asga) – que em 
2012 responderam por 46% do tráfego nacional  (Gráfico 2) –, espera-
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-se que haja rápida expansão da capacidade de processamento de 
tráfego e da qualidade de serviço.

Gráfico 2
Participação dos aeroportos concedidos no tráfego de 
passageiros de 2012 (em milhões de passageiros)
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O BNDES tem participado ativamente do processo de reorgani-
zação do setor aéreo, atuando no desenvolvimento de estudos que 
serviram como valiosa referência e fonte de informação para de-
finição das novas políticas e também na estruturação dos projetos 
vinculados ao Programa de Concessão de Aeroportos.

O presente artigo aborda as mudanças ocorridas no setor nos 
últimos anos, como a liberalização do mercado de aviação civil e as 
recentes rodadas de concessão de aeroportos, analisando as razões 
que concorreram para o grande crescimento da demanda e para o 
descompasso entre esse crescimento e os investimentos realizados 
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na expansão da infraestrutura. Em seguida, contextualizou-se a 
atua ção do BNDES no processo de análise e reestruturação do se-
tor, mostrando como o Banco contribuiu para a construção de um 
cenário mais adequado aos desafios atuais e futuros do transporte 
aéreo no Brasil.

Características do setor aeroportuário

Como ocorre com diversos sistemas de infraestrutura de logística, o 
setor aeroportuário é estruturado em rede. Para que o setor desem-
penhe seu papel como fator de integração e desenvolvimento nacio-
nal, é necessário o funcionamento regular não somente dos grandes 
hubs,2 mas também dos aeroportos regionais que complementarão o 
transporte de passageiros e de carga.

No entanto, para que seja alcançado o equilíbrio sistêmico, deve-
-se ter em mente que os aeroportos regionais têm características 
muito diferentes dos aeroportos centrais do sistema. Ao contrário 
dos hubs, a aviação regional dispõe de limitada capacidade econô-
mico-financeira e muitas vezes precisa de subsídios para seu regular 
funcionamento. A operação de parte significativa desses aeroportos 
deve ser realizada não apenas com o fito mercadológico, mas tam-
bém em atenção aos objetivos de uma política mais ampla para o 
setor. Tais fatores não permitem que a atuação do setor público seja 
meramente regulatória. Por isso, a política de transferência de ativos 
de parte da rede para o setor privado não significaria a descontinui-
dade da atuação do Estado na operação aeroportuária, mas somente 
que sua atuação seria reposicionada no setor.

2 Hubs são os aeroportos que concentram uma grande quantidade de voos, de 
onde as companhias aéreas, em geral, distribuem seus voos para o restante 
da malha.
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Isso explica a escolha de um modelo de setor aéreo brasileiro 
que preserve a participação do Estado, posto que será instrumen-
to para coordenar um funcionamento sistêmico equilibrado. Como 
será visto adiante, o programa de reestruturação do setor aéreo em 
desenvolvimento pelo governo brasileiro preocupou-se em tomar 
medidas que propiciassem aumento significativo da qualidade do 
serviço da rede, ao conceder os principais aeroportos do país à ini-
ciativa privada, e que, simultaneamente, viabilizassem a transferên-
cia de recursos intrassistema, por meio do Fundo Nacional de Avia-
ção Civil (Fnac). Tudo com o intuito de garantir que o programa 
de concessões seja um fator de desenvolvimento de todo o sistema 
aeroportuário, inclusive da aviação regional, e não apenas dos ati-
vos concedidos.

O mercado de aviação civil: um breve histórico

Conforme descrito no Documento de Trabalho da Secretaria de 
Acom panhamento Econômico (Seae) 45/2007 (OLIVEIRA, 2007), 
a partir de 1992 o setor de aviação comercial passou por diversas 
fases de liberalização, cujo objetivo era tornar o mercado de viagens 
aéreas mais competitivo e dinâmico. De fato, até 1992, o merca-
do de aviação comercial era fortemente regulado, tanto em preço 
quanto em entrada. De um lado, as passagens aéreas tinham seus 
preços tabelados; de outro, o mercado brasileiro era dividido em 
cinco monopólios regionais em que cada empresa tinha exclusi-
vidade de atuação.

Entre 1992 e 2002, ocorreram sucessivas rodadas de liberali-
zação do mercado de aviação civil, que extinguiram monopólios, 
implementaram liberdade tarifária e flexibilizaram o processo de 
entrada de novas companhias aéreas. Essas rodadas de liberalização 
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do setor imprimiram mais dinamismo na oferta de viagens aéreas, 
juntamente com a eclosão da demanda nos últimos anos, o que pro-
duziu um crescimento da aviação comercial sem precedentes.

Entre 1982 e 2003, o crescimento médio do produto interno bruto 
(PIB) foi de 2,6% a.a., enquanto entre 2004 e 2014 a média elevou-se 
para 3,6% (Gráfico 3). Em adição, o crescimento acentuado da ren-
da das classes sociais mais baixas da população inseriu um grande 
número de pessoas no mercado de viagens aéreas.

Gráfico 3
Evolução do PIB (em R$ 2014, 1982 = 100)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Banco Central do Brasil 
obtidos por meio do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), em 28 de 
janeiro de 2014.
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O efeito mais visível da desregulamentação da aviação comer-
cial foi a queda do preço das passagens aéreas, consubstanciada no 
yield das companhias aéreas, que mede o valor médio cobrado por 
passageiro-quilômetro, em âmbito nacional. Conforme os dados di-
vulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o indica-
dor, que se encontrava no patamar de R$ 0,85 por quilômetro voado 
em 2002 (ANAC, 2012), registrou forte tendência de queda e atingiu 
o nível de R$ 0,37 por quilômetro voado em 2012 (Gráfico 4).

Gráfico 4
Yield (em R$ 2012/passageiro/km)
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Fonte: Anac (2012).

A conjunção da expressiva queda do custo das viagens com a 
elevação da renda desencadeou um crescimento de 10,3% a.a. no 
número de passageiros, que saltou de 71 milhões, em 2003, para 
209,2 milhões, em 2014 (Gráfico 5), segundo dados da Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

O intenso crescimento da demanda expôs a incipiência da in-
fraestrutura aeroportuária, que logo mostrou ser um gargalo para a 
expansão da aviação civil.
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Gráfico 5
Tráfego de passageiros no Brasil (em milhões de passageiros)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados estatísticos disponibilizados pela 
Infraero, acessados em 28 de janeiro de 2014.

Panorama da infraestrutura aeroviária
Uma característica importante da malha aeroportuária do Brasil 
é a grande concentração de tráfego em um número relativamente 
reduzido de aeroportos. Dados do Anuário Estatístico Operacional 
2012 da Infraero (INFRAERO, 2013a) mostram que, nesse mesmo 
ano, quase 90% da movimentação de passageiros estava concen-
trada nos vinte maiores aeroportos do país e que os cinco maiores 
(Guarulhos, Galeão, Congonhas, Brasília e Confins) responderam 
por quase 50% desse movimento, consequência, em boa medida, da 
política de liberalização do mercado de transporte aéreo brasileiro, 
apresentado anteriormente.

Em uma análise comparativa dos números da rede atual com o 
passado recente, nota-se que não foi possível viabilizar o incremen-
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to de capacidade necessário para que a infraestrutura aeroportuária 
fosse capaz de acompanhar o ritmo de crescimento da demanda. 
Alguns dados podem ser utilizados para ilustrar tal situação. Tome-
-se como exemplo o nível de investimentos da Infraero no período 
2003-2012. Ao comparar o valor investido por passageiro ano a ano 
nesse período, adotando-se o valor do Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) como referência para atualização monetária 
(Gráfico 6), observa-se uma queda abrupta a partir do biênio 2006- 
-2007. Os dados também mostram que houve elevação desse indica-
dor nos anos de 2011 e 2012, mas, mesmo assim, sem atingir o nível 
de investimentos executados antes de 2007.

Gráfico 6
Investimento por passageiro
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Nota: Dados de gastos em investimentos por passageiros retirados dos Relatórios 
Anuais da Infraero, em 28 de janeiro de 2014, e dados do INCC retirados do site 
do Ipeadata.
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Esse claro descasamento entre demanda e oferta gerou os já ci-
tados gargalos na infraestrutura existente, fazendo com que vários 
aeroportos no país operassem acima ou no limite de sua capaci-
dade (Figura 1).

Figura 1
Demanda versus capacidade (em milhões de passageiros)
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Fonte: Savaris, Vinagre e Magalhães (2013).

A elaboração de um plano de ação para viabilizar a expansão 
aeroportuária carecia de um diagnóstico preciso dos principais gar-
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galos do sistema. Por essa razão, esse mapeamento foi objeto dos 
principais estudos desenvolvidos para o setor, com a participação 
ativa do BNDES, como mostram as seções seguintes.

O papel do BNDES

Historicamente, o BNDES tem importante participação nos proces-
sos de reforma do Estado, especialmente por meio de sua atuação 
nas desestatizações. Nesse contexto, o BNDES foi o coordenador 
dos estudos técnicos de viabilidade do primeiro processo de con-
cessão aeroportuária de grande porte realizado no país, no caso, a 
concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN), como 
será detalhado adiante.

Ainda no campo aeroportuário, o Banco integrou o grupo que 
acompanhou a elaboração dos estudos de viabilidade preparató-
rios da primeira e da segunda rodada de concessões (Guarulhos, 
Viracopos, Brasília, Galeão e Confins). Ambos os estudos foram 
realizados pela Estruturadora Brasileira de Projetos (EBP), empre-
sa em que o BNDES tem participação minoritária, sendo voltada 
para a elaboração de estudos e modelagens de projetos de interesse 
público, estruturáveis por meio de concessões e parcerias público-
-privadas (PPP). Os estudos de viabilidade elaborados pela EBP e 
acompanhados pelo grupo de trabalho do governo contemplaram 
análises das características dos aeroportos, o papel a ser exercido 
por cada ativo na malha aeroportuária, a modelagem dos indica-
dores de desempenho a ser utilizada nas concessões, entre outros 
temas que contribuíram para definir o modelo de concessões a ser 
aplicado no setor.

Paralelamente à sua participação nas concessões públicas, o 
Banco contribuiu para a (re)formulação de marcos regulatórios se-
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toriais, indispensável para a modernização da infraestrutura brasi-
leira. Para tanto, foi criado o Fundo de Estruturação de Projetos, por 
meio do qual foi elaborado o Estudo do Setor de Transporte Aéreo 
do Brasil (2010), que realizou amplo diagnóstico do setor aéreo bra-
sileiro e formulou propostas para a modernização do setor, como 
exposto mais à frente.

Estudos do setor aéreo e de reestruturação da Infraero

A primeira ação efetiva para a reestruturação do setor aeroportuá-
rio consistiu em planejamento e realização de estudo técnico, cujo 
objetivo foi avaliar a situação do setor aéreo à época, em especial 
as condições de infraestrutura e governança e, com base em tais 
dados, propor soluções para a modernização do setor.

O BNDES acompanhou a elaboração do Estudo do Setor de 
Transporte Aéreo do Brasil 3 (realizado entre 2008 e 2010), que, 
além de analisar dados primários e secundários obtidos por meio 
de pesquisas de campo, consultou os principais atores do setor, tais 
como a Anac e o Ministério da Defesa (MD). A avaliação deu-se 
sob diversos aspectos, como infraestrutura e governança.

Embora existisse um consenso de que a infraestrutura aeropor-
tuária operava em seu limite, o Brasil carecia de dados exatos que 
mostrassem a real saturação dos aeroportos e que, reflexamente, in-
dicassem o perfil da demanda nos principais aeroportos. Com base 
em tal constatação, o estudo teve como uma das principais metas a 
identificação dos gargalos de infraestrutura nos vinte maiores aero-
portos brasileiros.

3 A consultoria McKinsey & Company, juntamente com a Fundação Instituto 
de Pesquisa Econômica (Fipe), Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e 
 Tozzini Freire Advogados, foi selecionada para esse estudo por meio de chama-
da pública.
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O diagnóstico da infraestrutura foi complementado com o prog-
nóstico da necessidade de investimentos para os próximos vinte 
anos, com base na análise do provável comportamento da demanda 
para o cenário até 2030. Todo o trabalho foi construído com base em 
pesquisas de origens e destinos nos 32 principais aeroportos do país.

A conclusão foi que grande parte dos vinte maiores aeroportos do 
país já se defrontava ou, considerando a demanda projetada, defron-
tar-se-ia com alguma restrição operacional em componentes como 
pátio ou terminal de passageiros, em futuro próximo (Figura 2).

Figura 2
Diagnóstico do Estudo do Setor de Transporte Aéreo do 
Brasil sobre a infraestrutura aeroportuária
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Fonte: McKinsey & Company (2010).
Nota: TPS: terminal de passageiros; Lado ar: constituído pelo sistema de pátio 
e pista, incluindo área de embarque de passageiros entre o ponto de inspeção 
e a aeronave; Lado terra: área do aeródromo que não corresponde ao lado ar; 
Decea: Departamento de Controle do Espaço Aéreo; ITA: Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica.
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Os subsídios produzidos pelo diagnóstico do estudo sobre o 
transporte aéreo serviram de base para a elaboração dos estudos 
de viabilidade das concessões de Guarulhos, Viracopos e Brasília.

O estudo também tratou das propostas de modernização da go-
vernança do setor. Portanto, a equipe técnica debruçou-se nos di-
versos modelos regulatórios existentes em outros países. Adicional-
mente, foi realizado um mapeamento da disciplina normativa que 
regia o setor. Como resultado, foram realizadas propostas de refor-
mulação da estrutura institucional do setor, com especial destaque 
para a segregação da aviação civil e militar, o que resultou na des-
vinculação da Secretaria de Aviação Civil (SAC) do MD, conforme 
regulamentado na Lei 12.432/2011, transformando-o em um órgão 
subordinado à Presidência da República.

Com relação à reestruturação da Infraero, o BNDES foi respon-
sável pela contratação de estudo técnico, visando à adoção dos pro-
cedimentos necessários a sua transformação em companhia aberta, 
o que permitiria a captação de recursos no mercado de capitais e, 
principalmente, induziria a adoção de novas práticas de governança 
nas atividades da empresa. Além disso, o estudo trazia um diag-
nóstico atualizado da utilização da capacidade dos aeroportos, que 
havia sido mapeada inicialmente no Estudo do Setor de Transporte 
Aéreo do Brasil.

As conclusões obtidas pelo estudo foram avaliadas, pari passu, 
pela equipe técnica do BNDES, em conjunto com representantes 
da Infraero e do Governo Federal. A consultoria técnica contrata-
da apresentou diversas opções de configuração empresarial para a 
empresa, as quais buscavam sua reorganização administrativa, bem 
como novos modelos de administração da infraestrutura aeropor-
tuária (ex.: a realização de parcerias público-privadas de terminais 
aeroportuários). Como resultado, elaborou-se uma proposta de novo 
plano estratégico para a Infraero, que abrangeu a gestão, os proces-
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sos e um novo plano de negócios, acompanhada de modelos alterna-
tivos de gestão para a empresa.

Aeroporto de São Gonçalo do Amarante

O Decreto 6.373, de 14 de fevereiro de 2008, incluiu o Asga, situado 
na região metropolitana de Natal (RN), no Programa Nacional de 
Desestatização (PND) e determinou que o BNDES contratasse e 
coordenasse os estudos técnicos e que a Anac executasse e acompa-
nhasse o processo de desestatização (BRASIL, 2008).

A contratação dos consultores que realizariam os Estudos de 
Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) ocorreu em 
dezembro de 2008, sendo os estudos finalizados em meados de 2010.

Como resultado da licitação realizada pelo BNDES, foi contra-
tado o consórcio formado pela Ernst & Young Assessoria Empre-
sarial, Aeroservice Consultoria e Engenharia e Celp Consultoria 
Técnico Comercial.

Os estudos realizados pela consultoria eram apresentados e dis-
cutidos com a equipe técnica do BNDES. As conclusões obtidas pelo 
estudo eram discutidas com um grupo de trabalho (GT), formado 
por integrantes de diversos órgãos do Governo Federal, como Casa 
Civil da Presidência da República, Tesouro Nacional e Anac, além 
de representantes do governo do Estado do Rio Grande do Norte.

Apesar de as concessões públicas serem um instrumento já con-
solidado à época do Asga, as peculiaridades do setor aeroportuário 
demandaram a construção de um modelo que, mesmo aproveitando 
institutos já existentes, deveria atender às especificidades inerentes 
à exploração de aeroportos.

As discussões ocorridas entre o BNDES e o GT, com base nas 
conclusões obtidas pela consultoria técnica contratada, permitiram 
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a construção de um modelo adequado ao setor, com a inserção de 
conceitos como parâmetros mínimos de dimensionamento do ter-
minal de passageiros, gatilhos de investimento, pesquisa de satisfa-
ção de usuários para aferição da qualidade do serviço e adoção do 
fluxo de caixa marginal como método de cálculo em processos de 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. É importante desta-
car que muitos desses institutos foram adotados com base em mode-
los também estruturados com a participação do BNDES em outros 
setores, como no caso das concessões rodoviárias. Outros exemplos 
nessa mesma linha são o fator de qualidade de serviço e a divisão 
objetiva de riscos.

Depois de passar pela aprovação do Tribunal de Contas da União 
(TCU), o leilão do Asga ocorreu no dia 22 de agosto de 2011, com 
um lance mínimo de R$ 51,7 milhões. O vencedor foi o consór-
cio Inframérica, composto pela empresa argentina Corporación 
América e pelo Grupo Engevix. A Sociedade de Propósito Espe-
cífico (SPE) formada para construir e operar o aeroporto irá pagar 
R$ 170 milhões, em 28 parcelas anuais, a título de outorga. Assim, 
em novembro de 2011, foi assinado o contrato da primeira conces-
são federal de aeroportos, com prazo de 28 anos.

As concessões aeroportuárias

Durante a realização dos estudos mencionados, a solução para o 
setor aeroportuário foi objeto de reflexão pelo BNDES, a Anac e 
o MD. Em função da extensão da rede e considerando o papel que 
cada aeroporto deveria exercer na malha aeroportuária, foram dis-
cutidas diferentes possibilidades de reestruturação do setor, com 
base nas conclusões obtidas com os estudos supracitados.

Contudo, diversos fatores levaram o governo a decidir por dar 
continuidade às concessões individualizadas dos aeroportos. Pri-
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meiro, esse modelo permitiria ao governo adquirir a experiência 
necessária para uma gradativa transição do modelo de exploração 
pública dos aeroportos para um modelo de participação privada. 
Assim, eventuais arestas do processo não comprometeriam todo o 
sistema e poderiam ser aperfeiçoadas na rodada seguinte de con-
cessões. Adicionalmente, existiam aeroportos com necessidades de 
investimentos mais urgentes do que outros da rede. Portanto, esse 
modelo privilegiaria os ativos que demandassem uma intervenção 
mais célere em sua infraestrutura. A concessão pública, na forma da 
Lei 8.987/1995, também constitui instituto já consolidado no orde-
namento jurídico brasileiro, o que contribuía para a segurança jurí-
dica do processo, tal como foi comprovado na concessão do Asga.

Por último, a lógica do modelo concessório de contratação favo-
rece a celeridade na realização dos investimentos, sem prejuízo da 
qualidade de serviço exigida na prestação de um serviço público.

Os contratos de concessão de serviço público são contratos de 
resultado. Neles, o Estado concentra mais esforços na definição dos 
parâmetros de qualidade com os quais o serviço deve ser prestado4 
e não na forma como será operacionalizada a prestação do serviço. 
Com isso, há mais liberdade para que o agente privado incorpore 
inovações, especialmente nos projetos de engenharia, o que acaba 
por favorecer a contínua modernização do setor.

4 É importante destacar que disso não decorre a ausência de indicadores de in-
vestimento em concessões públicas. Em setores nos quais a receita não varia 
significativamente em virtude da qualidade da infraestrutura, a previsão de in-
dicadores de investimento pode revelar-se fundamental, a fim de afastar even-
tual comportamento oportunista do privado de minimizar os investimentos 
em infraestrutura, com o intuito de maximizar seus lucros. Nas concessões de 
grandes aeroportos, a necessidade de indicadores de investimento é relativiza-
da, tendo em vista o impacto direto da qualidade da infraestrutura na percep-
ção de receitas comerciais pelo operador do aeroporto. Portanto, entendem-se 
presentes os incentivos necessários para a realização dos investimentos pelo 
operador privado.
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Além disso, o modelo tradicional de realização de obras públicas 
consiste na contratação do particular pelo Estado para a realização 
de obra, em contrapartida a uma remuneração do poder público. 
Trata-se, portanto, de contratos de empreitada de curta duração. 
Como decorrência, o privado tem incentivos para minimizar seus 
custos na realização da obra, visto que ele não será o futuro gestor 
do empreendimento. Pode-se dizer que não há a criação de incenti-
vos para que o privado busque a qualidade da infraestrutura, o que, 
por evidente, acaba por exigir que o Estado concentre seus esforços 
nos requisitos técnicos e na fiscalização da obra e não em seu resul-
tado final, ou seja, a prestação do serviço.

Nas concessões públicas, as figuras do construtor da infraestru tura 
e de seu gestor estão concentradas na mesma pessoa (parceiro pri- 
 vado). Com isso, serão criados mais incentivos para que o agente 
priva do realize os investimentos de forma mais eficiente, visto que 
ele terá a responsabilidade de gerir o ativo por todo o prazo contratual.

Podem ser mencionadas outras vantagens decorrentes do regime 
jurídico aplicável às concessões. Por exemplo, as contratações são 
regidas pelo direito privado, o que favorece a celeridade na exe-
cução dos investimentos e permite mais flexibilidade na condução 
do projeto; o particular participa do financiamento das obras com 
capital próprio, o que favorece as políticas fiscais e gera maior com-
prometimento com o sucesso do projeto; há a aplicação de prazos 
maiores em comparação com os constantes da Lei 8.666/1993, o que 
permite a remuneração do capital investido por um prazo maior, fa-
vorecendo a modicidade das tarifas ou da contraprestação pública; 
e há a possibilidade de ganhos com receitas alternativas, o que, no 
mesmo sentido, desonera a prestação do serviço. Adicionalmente, 
o modelo concessório diminui o custo de transação para a estrutu-
ração de projetos pelo Estado, tendo em vista que a construção e a 
prestação do serviço são estruturadas em um mesmo processo e 
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não por sucessivas etapas, como ocorre com o modelo tradicional 
de obras públicas.

Com base nesses argumentos, os aeroportos de Guarulhos (SP), 
Viracopos (SP) e Brasília (DF), na primeira rodada, e Galeão (RJ) 
e Confins (MG), na segunda, foram escolhidos para integrar o pro-
grama de concessões (Figura 3).5 A relevância desses aeroportos 
para a malha aeroportuária do país pode ser mensurada pelo total de 
passageiros por eles processados no ano de 2012 (Figura 3).

Figura 3
Aeroportos escolhidos para o programa de concessões

ASGA

1ª RODADA

2ª RODADA

VIRACOPOS/SP

NATAL/RN

CONFINS/MG

GALEÃO/RJ

GUARULHOS/SP

BRASÍLIA/DF

Movimento de passageiros em 2010 (unid.)

8 milhões a 26,8 milhões

3 milhões a 8 milhões
1 milhão a 3 milhões
menos de 1 milhão

 

 
 

(4)
(8)
(11)

(44)

Fonte: SAC-PR (2012).

5 Atualmente, está em curso mais uma rodada de concessão de aeroportos: For-
taleza (CE), Salvador (BA), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).
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É importante ressaltar que os estudos do setor aéreo, de reestru-
turação da Infraero e do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante 
contribuíram para a experiência do Governo Federal, que resultou 
na definição do modelo regulatório do programa de concessões que 
se seguiu.

Primeira rodada de concessões aeroportuárias

Como dito anteriormente, a realização da concessão do Asga confe-
riu relevante experiência prática à equipe do governo na estrutura-
ção de projetos de concessão. A mesma equipe integrou os grupos 
da Anac e da recém-criada SAC, responsáveis pela condução dos 
estudos e pela execução da desestatização referentes à primeira ro-
dada de concessões. Embora isso tenha resultado em maior celeri-
dade na estruturação dessas novas concessões, houve a necessidade 
de preencher certas lacunas regulatórias, decorrentes da translação 
do modelo do Asga – um aeroporto pequeno e regional – para o 
âmbito dos aeroportos maiores e centrais.

Em função da maior urgência de investimentos para a expansão 
da infraestrutura aeroportuária, tomou-se a decisão de conceder os 
aeroportos de Guarulhos (GRU), Brasília (BSB) e Viracopos (VCP), 
em meados de 2011. O Decreto 7.531, de julho de 2011, incluiu os 
três aeroportos no PND e atribuiu à Anac a responsabilidade de 
executar e acompanhar o processo de concessão (BRASIL, 2011). 
Dessa forma, a Anac realizou o Chamamento Público 01/2011 vi-
sando à apresentação de estudos que subsidiassem a modelagem das 
concessões, sendo selecionado o estudo da EBP.

Em 7 de fevereiro de 2012, cerca de sete meses depois da inclu-
são no PND, ocorreu o leilão da primeira rodada de concessões na 
Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) Bovespa. O critério de 
leilão adotado foi o de maior valor total de contribuição fixa oferta-
da pelos licitantes.
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Para o Aeroporto de Guarulhos, foram apresentadas dez propos-
tas, sendo vencedora a proposta do consórcio formado pela  Invepar 
e a Airports Company South Africa (ACSA), com um lance de 
R$ 16,2 bilhões, representando um ágio de 373,5% sobre o valor 
mínimo de contribuição fixa.

Para o Aeroporto de Viracopos, foram apresentadas quatro 
propostas, sendo vencedora a do consórcio formado pela Triunfo 
 Participações, a construtora UTC e a operadora francesa de aero-
portos Egis. O lance oferecido pelo consórcio vencedor totalizou 
 R$ 3,8 bilhões, representando um ágio de 159,8% sobre o valor mí-
nimo de contribuição fixa.

Por último, o Aeroporto de Brasília recebeu oito propostas, sen-
do declarado vencedor o consórcio formado pela Infravix Partici-
pações e Corporación América, operadora de 33 aeroportos na Ar-
gentina. O lance oferecido pelo consórcio totalizou R$ 4,5 bilhões, 
representando um ágio de 673,39% sobre o valor mínimo de contri-
buição fixa.

No total, as concessões dos três aeroportos somaram R$ 24,5 bi-
lhões de contribuição para o sistema e representaram um ágio glo-
bal de 347%. As concessões de GRU, VCP e BSB terão o prazo 
de 20, 30 e 25 anos, respectivamente, e gerarão investimento de 
R$ 18 bilhões.

Segunda rodada de concessões aeroportuárias

O resultado exitoso no leilão obtido nas concessões anteriores – 
Asga e GRU, VCP e BSB – apontou a concessão à iniciativa pri-
vada como a solução adequada para que fossem ultrapassados os 
desafios encontrados nos principais aeroportos. Nesse contexto, o 
Decreto 7.896, de 1º de fevereiro de 2013, incluiu os aeroportos de 
Galeão (GIG) e Confins (CNF) no PND. Diversamente do modelo 
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adotado pela primeira rodada de concessões, no qual a Anac foi 
a entidade responsável pela condução dos estudos preparatórios às 
concessões, o artigo 3º designou a SAC como o órgão responsável 
pela condução e pela aprovação dos estudos de modelagem da se-
gunda rodada de concessões (BRASIL, 2013). A Anac continuou 
com a competência de execução e acompanhamento do processo 
de desestatização, consoante determina a Lei 11.182/2005. E, da 
mesma forma, formou-se um grupo de trabalho, com participação 
do BNDES, a fim de discutir as conclusões obtidas pelos estudos 
de viabilidade.

Os estudos técnicos foram elaborados por meio da apresenta-
ção de projetos pela iniciativa privada, com fulcro no artigo 21 da 
Lei 8.987/1995. Os estudos técnicos elaborados pela EBP foram 
selecionados pela SAC-PR e submetidos à aprovação do TCU em 
agosto de 2013. Posteriormente à aprovação do TCU, a Anac pu-
blicou oficialmente o Edital de Leilão 01/2013 em outubro de 2013.

Como ocorreu nas rodadas anteriores, o critério de leilão ado-
tado foi o de maior valor total de contribuição fixa ofertada pelos 
licitantes. O valor mínimo de contribuição fixa para o Aeroporto do 
Galeão era de R$ 4,8 bilhões. Para o Aeroporto de Confins, o valor 
mínimo de contribuição fixa era de cerca de R$ 1,1 bilhão.

O leilão foi realizado pela BM&F Bovespa em 22 de novembro 
de 2013. Para o GIG, foram apresentadas cinco propostas, sagran-
do-se vencedor o consórcio Aeroportos do Futuro, formado pela 
Odebrecht Transport e pela Changi Airport Group, operadora do 
aeroporto internacional de Cingapura. O consórcio vencedor ofe-
receu um valor de contribuição fixa aproximado de R$ 19 bilhões, 
representando um ágio de 294% em relação ao valor mínimo de 
contribuição fixa.

O aeroporto de CNF recebeu duas propostas, tendo como ven-
cedor o consórcio Aerobrasil, formado pelas empresas CCR e as 
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operadoras Flughafen München (Munique, Alemanha) e Flughafen 
Zurich (Zurique, Suíça). O consórcio Aerobrasil apresentou o lance 
de R$ 1,82 bilhão, representando um ágio de 66% em relação ao 
valor mínimo de contribuição fixa definido no edital de leilão.

Somados os dois aeroportos, estima-se um valor total de investi-
mentos em torno de R$ 9 bilhões, durante todo o período da conces-
são (25 anos para GIG e trinta para CNF).

O atual modelo do setor aéreo

Conforme exposto até aqui, os desafios impostos ao setor de trans-
porte aéreo do país foram se tornando cada vez mais relevantes 
ao longo da década passada. O grande aumento da demanda pelo 
transporte aéreo fez com que questões como a falta de capacidade 
da infraestrutura existente e a inadequação do modelo regulatório 
se tornassem ainda mais latentes. Esse cenário demandava ajustes 
importantes no modelo setorial, que deveriam permitir a criação de 
uma estrutura mais adequada à nova realidade do setor. As ativida-
des desenvolvidas pelo grupo de trabalho do governo, cabendo des-
taque aos estudos do setor aéreo e da reestruturação da Infraero e ao 
desenvolvimento do Programa de Concessões, foram fundamentais 
para a definição das mudanças estruturais exigidas pelo setor.

A partir desse momento, serão analisadas em detalhes as mudan-
ças recentes implementadas pelo governo para lidar com esse novo 
paradigma do setor, dando destaque ao aperfeiçoamento do modelo 
de governança, em especial com a instituição da SAC-PR, aos obje-
tivos traçados para o desenvolvimento das novas políticas setoriais 
e à forma ampla como o programa de concessões aeroportuárias se 
insere nesse contexto.
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O aperfeiçoamento do modelo de governança

Como visto anteriormente, a expansão da infraestrutura aeroportuá-
ria deixou de acompanhar o crescimento da demanda, o que oca-
sionou a sensível piora na prestação dos serviços. Além disso, ae-
roportos caracterizam-se por serem firmas multiuso, concentrando, 
assim, a atuação de diferentes órgãos, como Polícia Federal, Vigi-
lância Sanitária e Receita Federal, o que demanda a coordenação das 
diferentes autoridades públicas atuantes no complexo aeroportuário.

Para tanto, o Decreto 7.554/2011 previu diversos mecanismos 
para aperfeiçoar a qualidade do serviço prestado ao usuário. Pri-
meiro, criou o Conselho Nacional de Autoridades Aeroportuárias 
(Conaero), o qual se tornou responsável por estabelecer parâmetros 
de qualidade, de forma a aperfeiçoar o desempenho de órgãos e en-
tidades públicos nos aeroportos e otimizar o fluxo de pessoas e bens 
(BRASIL, 2011b).

Além disso, foi criada a figura das “autoridades aeroportuárias”, 
nos principais aeroportos brasileiros (ex.: Guarulhos e Galeão), isto 
é, comissões permanentes, integradas por representantes da Receita 
Federal, da Polícia Federal, do Ministério da Agricultura, da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Anac e da  Infraero, 
com o objetivo de implementar e acompanhar o cumprimento das 
metas de qualidade definidas pelo Conaero, coordenar a solução de 
questões emergenciais e sugerir medidas operacionais ao operador 
do aeroporto (BRASIL, 2011b).

Ao lado do Conaero e das autoridades aeroportuárias, o Governo 
Federal adotou, de forma definitiva, a segregação da aviação civil 
e militar, ao instituir a SAC-PR, pela Lei 12.462, de 4 de agosto de 
2011. É importante destacar que a estrutura do MD já contava com 
uma secretaria especializada na coordenação da aviação civil.6 Essa 

6 Vide Decreto 6.223/2007, revogado pelo Decreto 7.364, de 2010.
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secretaria era o principal órgão de assessoramento do ministro da 
Defesa, na supervisão das entidades ligadas ao setor. Portanto, a Lei 
12.462/2011 aproveitou a estrutura já existente no MD.

A SAC-PR passou a ser o órgão responsável pela formulação, 
pela coordenação e pela supervisão das políticas para o desenvolvi-
mento do setor de aviação civil e da infraestrutura aeroportuária e 
aeronáutica, atuando em articulação, apenas no que couber, com o 
MD. Entre as atribuições vinculadas à coordenação das políticas do 
setor de aviação civil, destaca-se a elaboração do plano de outorgas 
para a exploração da infraestrutura aeroportuária.7 A partir da pro-
mulgação da referida lei, a SAC-PR passou a exercer as políticas de 
cunho econômico e social para o setor, ao passo que o MD passou 
a concentrar-se precipuamente na política de defesa nacional, em 
especial as políticas aeroespacial e aeronáutica. Deve-se ressaltar 
que as atividades aeronáuticas estão relacionadas com o controle do 
tráfego aéreo e não, propriamente, com a infraestrutura existente 
nos aeroportos.

A organização descrita acima diz respeito, basicamente, à regu-
lação do setor. Cabe ainda detalhar o papel da Infraero e dos estados 
e municípios no novo modelo, especialmente no que toca à efetiva 
exploração da infraestrutura aeroportuária.

As reformas administrativas levadas a cabo recentemente não 
alteraram o papel da Infraero como a principal entidade de explo-
ração da infraestrutura aeroportuária. Até o advento da concessão 
do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN), a participação de 
entidades privadas na exploração aeroportuária era diminuta. Os 
principais aeroportos brasileiros encontravam-se sob a administra-

7 A coordenação da aviação civil ainda conta com o Conselho Nacional de Inte-
gração de Políticas de Transporte (Conit), órgão com competência para propor 
medidas de integração dos transportes aéreo, aquaviário e terrestre previstos 
pelo Decreto 6.550, de 27 de agosto de 2008.
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ção da Infraero. Ressalvadas concessões pontuais de aeroportos de 
pequeno porte, como Cabo Frio (RJ) e Porto Seguro (BA), havia 
aqueles mantidos diretamente pelo Comando da Aeronáutica, os ex-
plorados por estados e municípios, mediante convênios, e os de na-
tureza privada, utilizados para uso exclusivo de seus proprietários.

As concessões transferiram o controle dos maiores aeroportos da 
rede para a iniciativa privada. No entanto, o perfil econômico-finan-
ceiro da rede aeroportuária brasileira caracteriza-se por sua desigual-
dade, na medida em que grande parte das receitas advém de poucos 
aeroportos. Posto isso, é de se esperar que a participação pública na 
exploração da infraestrutura continue relevante, com vistas a garan-
tir a universalidade do transporte aéreo. Nesse sentido, a Infraero 
permanecerá com a operação de grande parte da malha aeroviária, 
corroborando seu papel de agente indutor da integração nacional.

Por último, foi corroborada a participação dos estados e municí-
pios na gestão dos aeródromos. Apesar da competência federal para 
a exploração da infraestrutura aeroportuária,8 foi garantida à SAC-
-PR a prerrogativa de delegar a estados e municípios os aeroportos 
de interesse regional, para a operação direta do aeroporto ou, alter-
nativamente, para delegação dessa operação à iniciativa privada.9

Objetivos das novas políticas para o setor

Em linhas gerais, verifica-se que o modelo de desenvolvimento do 
setor que vem sendo implementado pelo governo tem os seguintes 
objetivos principais:

• expansão mais célere da infraestrutura por meio da conces-
são de aeroportos estratégicos;

8 Constituição Federal, artigo 21, inciso XII, alínea c (BRASIL, 1988).
9 Ver Lei 12.379/2011, artigo 6º, parágrafo 2º, c/c artigo 37.
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• melhoria da performance da Infraero; e
• fortalecimento e ampliação da aviação regional.
A partir de agora, será feita análise detalhada de cada um desses 

objetivos.

Expansão mais célere da infraestrutura por meio da concessão 
de aeroportos estratégicos

Não restam dúvidas quanto à necessidade de investimentos urgentes 
na infraestrutura aeroportuária do país e de um aumento de eficiên-
cia geral do sistema. Nesse contexto, a hipótese de concessão de 
determinados aeroportos à iniciativa privada mostra-se uma opção 
extremamente adequada. Inicialmente, a delegação de um aeroporto 
à iniciativa privada traz consigo um imediato aumento da agilidade 
e presteza na realização dos investimentos necessários à melhoria 
da infraestrutura existente. Em paralelo, pode-se afirmar que uma 
política de concessões adequada gera diversos efeitos positivos em 
nível operacional nos aeroportos. Por exemplo:

• permite a criação de referenciais de qualidade (benchmarking);
• demanda o aprimoramento regulatório do setor;
• gera incentivos para a capacitação do setor público; e
• cria condições para o aumento da concorrência.
Primeiro, o programa de concessões, quando possível análise 

mais robusta de seu desempenho, gerará as condições adequadas 
para que a administração pública compare as diferentes gestões e, 
com base nisso, estabeleça novos parâmetros de qualidade de ser-
viço (regulação por comparação), inclusive para os aeroportos sob 
gestão pública. Fato que exemplifica o efeito positivo decorrente do 
programa de concessões repousa na publicação da Resolução Anac 
180, de 25 de janeiro de 2011. A referida resolução disciplina a re-
visão tarifária para os aeroportos públicos, introduzindo conceitos 
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típicos de concessão para os aeroportos da rede Infraero, como ín-
dices de eficiência e produtividade.

Segundo, com a inevitável comparação entre os operadores, os 
usuários tenderão a, gradativamente, exigir o aumento da qualidade 
do serviço em toda a rede e não apenas de forma pontual, nos aero-
portos concessionados.

Acrescente-se ainda que a operação pública dos aeroportos é re-
gida, basicamente, por disposições legais. Por exemplo, a redação 
original da Lei 5.862/1972 (lei de criação da Infraero) previa a atri-
buição da Infraero de explorar a infraestrutura aeroportuária que 
lhe fosse atribuída pelo Comando da Aeronáutica. Historicamente, 
a transferência dos aeroportos para a rede Infraero resumia-se à pu-
blicação de portarias, sem detalhamento quanto à política de remu-
neração, a obrigações de investimento ou à qualidade do serviço. 
Tal cenário conduziu à estagnação do modelo regulatório do setor, 
visto que os problemas operacionais podiam ser resolvidos interna-
mente no governo, graças à vinculação existente entre as empresas 
estatais e a administração direta.

No entanto, a exploração privada, caracterizada pela existência 
de contratos de concessão de longo prazo, demanda, naturalmente, 
o contínuo aprimoramento regulatório. Torna-se necessário disci-
plinar a aplicação de índices de qualidade de serviço, a aplicação de 
fatores de produtividade (fator X), a qualidade de investimentos, o 
modelo de plano de contas, entre outros temas, o que obriga à cons-
tante atualização do marco regulatório, revelando-se mais um efeito 
positivo gerado pelas concessões públicas. Não por acaso, diversas 
agências estabelecem, periodicamente, agendas regulatórias para o 
aperfeiçoamento de sua atuação nos setores de sua competência.10

10 Por exemplo, a agenda regulatória da Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT), disponível em: <http://agendaregulatoria.antt.gov.br/>.
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Por evidente, o efeito descrito acima – reformulação do mar-
co regulatório – será o resultado final de um processo prévio de 
aprendizagem da administração pública. A modificação do papel do 
Estado – de agente prestador para agente regulador – exige a con-
tínua capacitação dos agentes públicos envolvidos, inclusive com 
o intuito de minorar a assimetria de informação que existe entre 
as partes envolvidas (concessionária, poder concedente e usuários). 
Nesse sentido, espera-se que as concessões sejam um indutor da 
capacitação do setor público.

Por último, cabe destacar o papel das concessões no aumento da con-
corrência e, por via de consequência, da qualidade do serviço disponível.

O déficit de infraestrutura nos aeroportos favorece a formação 
de monopólios ou oligopólios de companhias aéreas. De fato, na 
medida em que há menor disponibilização de infraestrutura, menos 
companhias aéreas podem oferecer seus serviços, ocasionando, por 
exemplo, acirradas disputas por slots11 em aeroportos saturados. É 
importante notar que, diferentemente de outros setores, as tarifas 
aeroportuárias representam apenas uma parcela diminuta do custo 
das viagens aéreas, ou seja, no preço final pago pelos passageiros. 
Por isso, a expansão da infraestrutura desempenha papel funda-
mental na modicidade dos preços, visto que viabiliza a existência de 
maior número de companhias aéreas entrantes no mercado, aumen-
tando, por consequência, a concorrência no setor.

Adicionalmente, a substituição do monopólio público pela ex-
ploração de vários operadores privados permitirá a competição en-
tre aeroportos, por exemplo, para a atração de voos internacionais 
(hubs internacionais), voos de conexão ou pela prestação de servi-
ços de transporte de cargas, o que certamente criará incentivos para 
a prestação eficiente do serviço.

11 Slot pode ser entendido como uma vaga em um aeroporto, para determinado pe-
ríodo de tempo, que a companhia aérea usufrui para chegada e partida da aeronave. 
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Em suma, os benefícios decorrentes de um programa de conces-
são de aeroportos à iniciativa privada parecem claros. Logicamente, 
esse é um mecanismo que não se ajusta, necessariamente, a todos 
os aeroportos da rede, mostrando-se mais apropriado àqueles com 
potencial para maximizar os benefícios do modelo, seja pela grande 
necessidade de investimentos no curto prazo, seja pelo relevante pa-
pel que desempenham na malha aeroportuária do Brasil. Ao conce-
der tais aeroportos à iniciativa privada, o governo poderá concentrar 
esforços no desenvolvimento de outros aeroportos menos consolida-
dos, que demandam maior suporte do poder público para que pos-
sam cumprir sua função de ativos voltados à integração nacional.

Melhoria da performance da Infraero

A Infraero continuará tendo papel fundamental no setor de trans-
porte aéreo, mesmo considerando que o Programa de Concessões 
dos Aeroportos já transferiu e irá transferir a administração de al-
guns dos principais aeroportos do país à iniciativa privada.12 No 
cenário atual, em que já foram realizadas as concessões do Asga, 
da primeira (GRU, VCP e BSB) e da segunda rodadas (GIG e CNG) 
do Programa de Concessões, a Infraero continua como responsável 
direta pela administração de 62 aeroportos espalhados por todo o 
território nacional. Esse dado, por si só, comprova o quão relevante 
continua sendo a posição da Infraero, tornando primordial para o 
correto funcionamento do setor que a estatal tenha uma  performance 
operacional adequada.

Não há dúvidas de que o regramento jurídico que norteia o pro-
cesso de contratação de bens e serviços pelos entes públicos no Bra-
sil não se ajusta à complexidade inerente às operações e aos investi-

12 Como citado anteriormente, está em curso mais uma rodada de concessão de ae-
roportos: Fortaleza (CE), Salvador (BA), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).
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mentos do setor aéreo. Isso torna ainda maior o desafio de fazer com 
que a Infraero consiga operar de maneira eficiente os aeroportos 
remanescentes sob sua gestão.

Cabe aqui o destaque a algumas medidas já tomadas pelo poder 
público com o objetivo de melhorar a performance da estatal. Uma 
delas se deu por meio da edição da Lei 12.462/2011, que levou à 
possibilidade de utilização do Regime Diferenciado de Contrata-
ções Públicas (RDC) para os investimentos relacionados à realiza-
ção da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. No 
caso específico dos aeroportos, tal possibilidade foi estendida aos 
investimentos em aeroportos localizados em capitais dos estados 
da federação distantes até 350 quilômetros das cidades-sede. Com 
o RDC, a Infraero tem a possibilidade de realizar a contratação de 
obras de infraestrutura e serviços de maneira mais célere, facili-
tando o andamento dessas atividades. Como referência dessa maior 
celeridade, o Relatório da Administração 2012 da Infraero indica 
que, nesse mesmo ano, o prazo médio de uma contratação via RDC 
foi de 68 dias corridos, muito menor do que os usualmente incor-
ridos nos métodos tradicionais de contratação (45% menor em re-
lação à concorrência e 23% menor em relação à tomada de preços) 
 (INFRAERO, 2013b).

Outra medida que merece destaque é a edição pela SAC-PR da 
Portaria 228/2013, que busca, entre outros objetivos, implementar 
medidas para estimular a concorrência na prestação de serviços co-
merciais aos passageiros nos aeroportos, definir melhorias na si-
nalização e estabelecer a obrigação de a Infraero prover acesso à 
internet sem fio sem custos adicionais para os passageiros. Ao mes-
mo tempo em que traz obrigações à Infraero, que terão como conse-
quência melhora na qualidade dos serviços oferecidos aos usuários 
dos aeroportos, essa portaria implementa mudanças que permitirão 
à estatal a adoção de práticas comerciais mais eficientes, como a co-
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brança de tarifas diferenciadas nos estacionamentos de acordo com 
o tempo de permanência e a distância do terminal de passageiros. 
Esse tipo de melhoria permitirá que a empresa implemente algumas 
práticas comumente aplicadas pelos operadores privados, o que tra-
rá impactos positivos para sua rentabilidade.

O poder público também vem atuando na criação de uma em-
presa de serviços, que seria uma subsidiária da Infraero. Essa nova 
empresa seria formada em parceria com um operador aeroportuário 
internacional e poderia atuar em nichos como a prestação de servi-
ços técnicos especializados ou mesmo se responsabilizar pela ope-
ração de aeroportos fora da rede Infraero. Essa subsidiária abriria 
as portas para uma nova forma de atuação da empresa, permitindo 
que esta atuasse como uma prestadora de serviços especializados 
ao mercado em vez de apenas operar os terminais mantidos sob sua 
responsabilidade. Esse será um instrumento importante para que a 
Infraero busque novas formas de atuação, que permitam a ela man-
ter posição relevante no sistema de transporte aéreo nacional.

Fortalecimento e ampliação da aviação regional

Um país de grandes dimensões como o Brasil não pode abrir mão de 
uma aviação regional bem estruturada. Com esse intuito, o governo 
tem buscado viabilizar um programa, incluído dentro do Programa 
de Investimentos em Logística (PIL), de fortalecimento e ampliação 
da aviação regional que permita não só maior integração do territó-
rio nacional, mas também o desenvolvimento de polos regionais e o 
desenvolvimento dos centros de turismo.

O programa pretende facilitar a execução dos investimentos, por 
meio de medidas como a padronização dos modelos dos aeroportos 
(pequeno, médio e médio-grande) e a definição de um responsá-
vel central pela gestão dos projetos e dos investimentos (Banco do 
Brasil). Também são consideradas medidas que garantam a susten-
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tabilidade da operação, tais como isenções de tarifas, concessão de 
subsídios em rotas específicas e estabelecimento de parcerias com 
estados e municípios para gestão dos aeroportos.

Na primeira fase do programa, estão incluídos 270 aeroportos 
regionais, que devem receber R$ 7,3 bilhões em investimentos, nos 
próximos anos. Os objetivos aqui são a recuperação da rede exis-
tente e a ampliação da oferta de transporte aéreo para a população.

Análise das ações implementadas no programa 
de concessões

Os objetivos definidos pelo poder público são interdependentes e só 
poderão ser alcançados por meio de medidas devidamente planeja-
das, tanto no curto quanto no longo prazo. É nesse contexto que o 
Programa de Concessões merece um destaque especial. O modelo 
regulatório utilizado como base para as concessões, que começou 
a ser desenvolvido quando da concessão do Asga e que vem sendo 
aperfeiçoado desde então, bem como outras medidas estruturantes 
adotadas ao longo do processo de concessões, representa um dos 
principais pilares da política do governo para reorganização do setor 
de transporte aéreo no Brasil. Nos tópicos seguintes, serão listadas 
algumas das principais ações implementadas ao longo do programa, 
buscando identificar como tais ações se relacionam com os objetivos 
definidos pelo governo para o setor de infraestrutura aeroportuária.

Participação da Infraero nas sociedades de 
propósito específico

Graças ao modelo de monopólio existente até passado recente, a 
Infraero afigura-se como o principal operador do sistema aeropor-
tuário brasileiro. Anteriormente à concessão do Asga, a Infraero era 
responsável pela administração de 67 aeroportos no país, detendo 
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praticamente todo o tráfego de passageiros (97%). Além disso, a 
 Infraero administra oitenta unidades de apoio à navegação aérea e 
34 terminais de logística de carga no país (INFRAERO, 2011).

No entanto, o perfil econômico-financeiro da rede Infraero ca-
racteriza-se pela grande concentração de receitas em poucos ativos. 
A título de exemplo, cite-se que, no ano de 2010, o resultado ope-
racional do Aeroporto de Guarulhos era superior ao de todo o res-
tante da rede. Assim, o sistema aeroportuário brasileiro funcionou, 
historicamente, por meio de subsídios intrafirma, um mecanismo 
em que os aeroportos superavitários contribuíam para a sustentação 
dos que eram deficitários, permitindo, assim, que o sistema em rede 
funcionasse adequadamente.

Não fosse esse o entendimento, seria necessário um aumento 
significativo das tarifas aeroportuárias, para que a maioria dos ae-
roportos funcionasse sem algum mecanismo de transferência de re-
ceita. Tal lógica seria ainda mais perversa, pois a maioria dos aero-
portos deficitários economicamente situa-se em regiões com menor 
grau de desenvolvimento socioeconômico. Segundo dados da Anac, 
duzentas cidades recebiam voos regulares no país no ano de 2000. 
Em 2013, apenas 126 cidades brasileiras receberam voos regula-
res de companhias aéreas.13 Ao se retirarem do sistema aeroportos 
como GRU, corria-se o risco de inviabilizar o restante da rede,14 o 
que se revelaria especialmente gravoso, dado o cenário de crescente 
restrição enfrentado pela aviação regional brasileira.

Outro aspecto importante a ser considerado é o objetivo do gover-
no de melhorar a performance operacional e financeira da  Infraero 

13 Dados disponíveis em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,um-
-ano-apos-anuncio-obras-do-plano--de-aviacao-regional-nao-sairam-do- 
-papel-,1112377,0.htm>. Acesso em: 7 jan. 2014.

14 Cabe lembrar que a aviação regional é fundamental para a integração nacional 
e o desenvolvimento de polos regionais e de centros de turismo.
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no longo prazo, viabilizando o acesso desta ao dia a dia da gestão 
dos aeroportos concedidos, com o fito de difundir dentro da empresa 
as práticas operacionais e gerenciais do operador privado. O modelo 
adotado pela Infraero na administração dos aeroportos brasileiros 
não se caracterizou pela absorção de novas práticas de gestão pela 
empresa, adotadas internacionalmente por operadores privados, o 
que, a princípio, poderia aperfeiçoar a operação dos aeroportos pú-
blicos e a própria fiscalização exercida pela administração central. 
A participação da Infraero nas concessionárias surgiu como um im-
portante instrumento de ganho de expertise pela empresa pública, 
ao passo que a presença no Conselho de Administração das SPEs 
permite a convivência com novos modelos de gestão, que poderão 
ser replicados ao restante da rede.

Tendo como pano de fundo essas questões, determinou-se que a 
Infraero teria a participação de 49% no capital das concessionárias. 
A Figura 4 ilustra como se desenhou isso na prática.

Figura 4
Participação da Infraero nas concessionárias

Acordo de 
acionista

Consorciada 
A

Consorciada 
B

Consorciada 
C

Acionista privado 
(51%)

Concessionária

Infraero (49%)

Fonte: Elaboração própria, com base em informações de SAC-PR (2012).
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A participação da Infraero nas SPEs permitirá a participação 
nos dividendos auferidos nas concessões dos principais aeroportos 
brasileiros (GRU, VCP, BSB, CNF e GIG), de forma a garantir os 
recursos suficientes para a operação dos demais aeródromos e pos-
sibilitar a assimilação de novas práticas operacionais pela empresa 
pública. Paralelamente, o Fnac será o outro instrumento utilizado 
pelo Estado para a manutenção econômica do restante da rede, 
como será discutido com detalhes em seção posterior.

Com a participação, em caráter minoritário, da Infraero, fica as-
segurada ao agente privado vencedor da licitação a autonomia ne-
cessária à administração da concessão. Paralelamente, a Infraero, 
mesmo minoritária, obriga-se a aportar capital na SPE proporcio-
nalmente a sua participação, o que se traduz em um fator que mini-
miza os riscos do negócio, logo aumentando ainda mais a atrativi-
dade das concessões, expressada principalmente pelos altos valores 
dos lances ofertados nos leilões.

Melhorias regulatórias

Embora o sucesso do processo ateste sua maturidade, um dos desta-
ques das rodadas de concessões foi a consolidação do modelo regu-
latório do setor aeroportuário. Em virtude do arcabouço regulatório 
do setor implementado a partir das rodadas de concessões, atendeu-
-se à necessidade de remunerar o serviço de conexão, de rever o 
percentual do adicional tarifário – Adicional de Tarifas Aeronáuti-
cas (Ataero) –, incidente sobre as tarifas aeroportuárias, além de se-
dimentar o entendimento sobre a modicidade tarifária em contexto 
de rede.

Antes da primeira rodada, não era remunerado o serviço de pro-
cessamento de passageiros em conexão – que desembarcam no ae-
roporto e logo embarcam em novo voo. Todavia, em 2010, cerca de 
40% do tráfego de Brasília, 20% de Viracopos e 15% de Guarulhos 
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eram constituídos de passageiros em conexão. Por isso, julgou-se 
adequado corrigir essa situação com a criação da tarifa de conexão, 
que, para efeito de isonomia, aproveitaria também os aeroportos 
sob a gestão da Infraero até aquela data. Assim, seria viabilizado 
um mecanismo mais adequado de remuneração, corrigindo as dis-
torções derivadas da ausência de remuneração do operador aero-
portuário por fluxos de passageiros em conexão em seu terminal. 
Logicamente, tal mecanismo foi mantido quando da modelagem da 
segunda rodada de concessões.

Outra mudança advinda da modelagem da primeira rodada foi 
a redução do percentual do Ataero. Ao longo da modelagem da 
primeira rodada de concessões, ficou definido que esse percentual 
seria reduzido de 50% para 35,9%,15 mantendo-se os tetos tarifá-
rios. Desse modo, a medida objetivava estimular os investimentos 
da iniciativa privada na construção e na operação da infraestrutura, 
aumentado a disponibilidade de recursos para esse fim.

Com relação ao conceito de modicidade tarifária, o adminis-
trador deve ampliar ao máximo possível o acesso de determinado 
serviço aos administrados, desde que obedeça a níveis mínimos de 
qualidade do serviço. Assim, deve-se buscar o equilíbrio entre ta-
rifas módicas, mas que remunerem adequadamente a prestação de 
um serviço que atenda aos requisitos de atualidade, eficiência e re-
gularidade. Nesse contexto, a definição da modicidade tarifária tem 
caráter relativo, levando em conta que o valor considerado módico 
variará em função da essencialidade do serviço, da capacidade eco-
nômica do usuário e dos custos incidentes na prestação do serviço 

15 O Ataero é um percentual da tarifa aeroportuária, tal como explicado acima, 
com destinação ao Tesouro Nacional com a finalidade de aplicar melhoramen-
tos, reaparelhamento, reforma, expansão e depreciação de instalações aeropor-
tuárias e da rede de telecomunicações e auxílio à navegação aérea. Com a re-
dução do Ataero e a manutenção dos tetos tarifários, na prática, as receitas das 
concessionárias aumentaram.
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e na remuneração da concessionária. Por tal razão, a Lei de Con-
cessões (Lei 8.987) relegou ao contrato a disciplina da modicidade 
tarifária, prevendo em seu artigo 11:

No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, 
poderá o poder concedente prever, em favor da concessio-
nária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes 
provenientes de receitas alternativas, complementares, aces-
sórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, 
com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o 
disposto no art. 17 desta Lei (BRASIL, 1995).

Com base nesse dispositivo, concluiu-se que as receitas não tari-
fárias do aeroporto deveriam ser convertidas, ao menos parcialmen-
te, em redução das tarifas cobradas dos usuários.

Assim, o contrato de concessão do Asga prevê um mecanismo 
que reduz as tarifas se as receitas comerciais ultrapassarem dado 
percentual do total. No caso do Asga, entendeu-se que as receitas 
não tarifárias deveriam ser revertidas para a modicidade tarifária 
do próprio aeroporto, o que é característico do modelo conhecido 
como single till.

Contudo, quando se trata de aeroportos fulcrais como GRU, 
cujo resultado operacional é fundamental para a sustentabilidade 
da malha aeroportuária, não se pode aplicar o mesmo entendimen-
to. Como já citado, em 2010 o resultado operacional do GRU era 
superior ao da Infraero, ou seja, embora houvesse outros aeropor-
tos superavitários, os demais aeroportos – em conjunto – eram de-
ficitários. Dessa forma, como conceder um grupo de aeroportos 
superavitários e manter a sustentabilidade da rede Infraero? Uma 
opção seria aumentar as tarifas cobradas dos usuários dos aeropor-
tos restantes, o que, conforme já discutido, não se mostrava uma 
opção razoável. Não obstante, por que não permitir que as receitas 
não tarifárias dos aeroportos concedidos garantissem a higidez da 
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Infraero? Esse foi exatamente o intuito da solução adotada, com a 
migração do modelo single till para o dual till.

No modelo adotado, as receitas não tarifárias não são considera-
das para fins de modicidade tarifária do aeroporto, o que gera gran-
des incentivos para que o operador aeroportuário busque maximizar 
suas receitas comerciais e, por conseguinte, o resultado financeiro 
da concessão. Assim, dado que a Infraero teria 49% do capital das 
concessionárias, o mesmo percentual dos recursos gerados pelos 
aeroportos concedidos seria destinado à empresa. Além disso, sem 
a reversão das receitas comerciais para a modicidade tarifária do 
próprio aeroporto, em um leilão concorrencial, a outorga paga pela 
concessão tenderia a ser maior. Como a outorga iria para o Fnac, 
conforme será discutido a seguir, haveria mais recursos disponíveis 
para o sistema, que poderiam subsidiar a operação dos demais aero-
portos ou ser aplicados em sua expansão.

Portanto, a adoção do modelo dual till – em que as receitas não 
tarifárias não são consideradas na determinação do nível tarifário 
do próprio aeroporto –, conjugada com a participação da Infraero 
e com a destinação da outorga ao Fnac, fez com que as receitas 
comerciais dos aeroportos concedidos contribuíssem para a modici-
dade tarifária dos demais aeroportos da rede.

Fundo Nacional de Aviação Civil e as contribuições para 
o sistema

Como afirmado no decorrer deste trabalho, a necessidade de pre-
servação do modelo de subsídios cruzados no sistema aeroportuário 
brasileiro demandou a instituição de mecanismos que garantissem a 
destinação de recursos para toda a rede aeroportuária do país.

Esse foi um dos argumentos utilizados na definição de que o 
critério de julgamento dos leilões de aeroportos seria o maior paga-
mento pela outorga, chamada de Contribuição para o Sistema Aero-
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portuário, da concessão pela concessionária, a ser quitado em par-
celas iguais e anuais, reajustadas pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). Pelo fato de tal valor ser destinado ao 
subsídio de aeroportos menos rentáveis, porém de interesse público, 
chamou-se esse pagamento de contribuição fixa para o sistema.

Com isso, buscou-se garantir não somente a quantidade de re-
cursos necessária à operação do restante da rede, como também a 
distribuição periódica desses recursos, o que foi alcançado por meio 
do pagamento anual da outorga.

A partir da primeira rodada de concessões, também foi criada 
uma parcela de contribuição variável, que representa um percentual 
da receita bruta realizada. A ideia subjacente à parcela variável é o 
compartilhamento de riscos. Se a receita for superior ao previsto, 
dividem-se os ganhos e, do contrário, mitigam-se as perdas.

Instituída a contribuição ao sistema, foi necessário encontrar o 
meio adequado para a efetiva aplicação de tais recursos. A criação 
de um fundo contábil, vinculado à SAC-PR, foi a maneira encontra-
da para tanto.

A Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, instituiu o Fnac, vinculado 
à SAC-PR, e definiu quais seriam suas fontes de recursos. Entre 
essas fontes, estão o Ataero, o adicional do Tesouro Nacional e o 
pagamento de contribuição pelos concessionários dos aeroportos 
concedidos – artigo 63, parágrafo 1º, inciso III (BRASIL, 2011c) –, 
sendo esta última a fonte mais expressiva.

Para se ter ideia da magnitude dos recursos gerados com 
as concessões, frisa-se que o lucro líquido da Infraero foi de 
R$ 400 milhões, em 2012. Tal valor representa apenas um quinto 
de R$ 1,94 bilhão, que será recolhido anualmente a título de outor-
ga de 2015 a 2032 (Gráfico 7), considerando-se apenas a parcela 
fixa. O total auferido nas concessões de São Gonçalo do Amaran-
te,  Guarulhos,  Viracopos, Brasília, Galeão e Confins será algo em 
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torno de R$ 45,5 bilhões16 (parcela fixa), de 2012 a 2044. Dessa 
forma, criou-se um mecanismo capaz de gerar recursos suficientes 
para garantir a sustentabilidade da malha aeroportuária.

Gráfico 7
Fluxo de contribuições fixas para o sistema

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044

Asga R$ 6 milhões CNF R$ 61 milhões GIG R$ 761 milhões

BSB R$ 180 milhões VCP R$ 127 milhões GRU R$ 810 milhões

R$ 1,12
bilhão

R$ 1,94 bilhão

R$ 1,13 bilhão
R$ 0,954

bilhão

R$ 0,188
bilhão R$ 0,060

bilhãoR$ 0,01
bilhão

Fonte: Elaboração própria, com base em dados de SAC-PR.

Para garantir a aplicação dos recursos do Fnac, o legislador 
obrigou expressamente que a utilização de recursos seja destinada 
exclusivamente ao desenvolvimento e ao fomento do setor de avia-
ção civil e à infraestrutura aeroportuária e aeronáutica civil – Lei 
12.462/2011, artigo 63, parágrafo 2º (BRASIL, 2011c).

Em continuidade à publicação da Lei 12.462/2011, o Decreto 
8.024, de 4 de junho de 2013, regulamentou o Fnac. O regulamento 
corroborou a ideia de modicidade tarifária para o sistema, na me-

16 Dados divulgados pela SAC-PR. Disponível em: <http://www.aviacaocivil.gov.
br/noticias/2013/11/leiloes-de-aeroportos-garantem-ao-brasil-r-45-5-bilhoes>. 
Acesso em: 6 fev. 2014.
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dida em que, expressamente, previu a utilização dos recursos nos 
aeródromos administrados pela Infraero, pelo Comando da Aero-
náutica, estados e municípios.

Caberá à SAC a aprovação dos planos de investimentos pro-
postos com os recursos do Fnac. Com relação ao plano de inves-
timento da Infraero, é preciso atentar que a percepção de dividen-
dos pela empresa está condicionada ao desempenho econômico das 
concessões. Nesse sentido, embora exista a expectativa de grande 
rentabilidade dos aeroportos concedidos, a possibilidade de as con-
cessionárias não distribuírem dividendos não pode ser totalmente 
afastada, como, por óbvio, ocorre em qualquer atividade econômi-
ca. Acrescente-se ainda que, mesmo na hipótese de distribuição de 
lucros, esta pode não se dar com periodicidade compatível com o 
plano de investimentos da Infraero, isto é, a distribuição de divi-
dendos para os sócios pode ocorrer com defasagem de tempo em 
relação à necessidade de recursos da Infraero. Portanto, a utilização 
de recursos do Fnac pela Infraero afasta os riscos que poderiam 
ocorrer em razão do descasamento entre o recebimento de dividen-
dos pela empresa e a necessidade de recursos para o funcionamento 
do restante da rede Infraero.

Com o mesmo intuito, o Fnac incorporou o Programa Federal de 
Auxílio aos Aeroportos (Profaa), o qual destina recursos para aeró-
dromos de interesse regional – Lei 8.399/1992, artigo 1º, inciso II, 
e parágrafo 2º.

A partir da sistemática de distribuição de recursos para toda a 
malha aeroportuária, o FNAC concretizou a ideia de modicidade 
tarifária para o sistema, visto que seria possível manter o nível de 
valor das tarifas aeroportuárias, mesmo nos aeroportos deficitários 
da rede.
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Perspectivas

O mercado de aviação comercial brasileiro ainda é bastante embrio-
nário, quando considerado à luz da experiência internacional. Os 
dados do Estudo do Setor de Transporte Aéreo do Brasil (2010), 
mesmo atualizados, mostram que a razão de passageiros por habi-
tantes do país em 2012 ainda era cerca de um terço da média de uma 
amostra de mercados mais maduros em 2008. O Brasil fechou o ano 
de 2012 com 0,98 passageiro por habitante, perante a média de 3,3 
passageiros por habitante, relativa à amostra considerada. Em adi-
ção, olhando para países de dimensões continentais como o Brasil, 
a razão tende a ser ainda maior. Dessa forma, há grande potencial 
de crescimento para a aviação comercial, mesmo sem assumir que 
o Brasil irá convergir para o nível de renda per capita dos países da 
amostra, em horizonte próximo. Essa avaliação deixa clara a ideia 
de que não é apenas a conjuntura que exige a expansão mais cé-
lere da infraestrutura aeroportuária. A perspectiva de crescimento 
de longo prazo também indica a necessidade de definição de um 
modelo para o setor que garanta que a expansão dos aeroportos irá 
acompanhar o ritmo de crescimento do tráfego.

Cumpre observar, ademais, que há uma mudança estrutural em 
curso. Cerca de 46%17 do fluxo de passageiros de 2013 passou por 
aeroportos que já estão sob gestão privada. A maior agilidade na 
contratação de obras e na implementação de melhorias operacio-
nais, decorrente do regime privado de exploração, permitirá a rá-
pida expansão da capacidade dos aeroportos concedidos e a utili-
zação mais eficiente da infraestrutura, nos próximos anos. Assim, 
estará disponível um número maior de slots em aeroportos centrais 
como GRU e GIG, possibilitando o aumento da frequência de voos 

17 Dado apresentado no Gráfico 2 para 2012, porém sem alteração em 2013.
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em horários nobres e a criação de novas linhas, por exemplo. Isso, 
potencialmente, aumenta o espaço para a competição entre as com-
panhias aéreas e pode resultar na continuidade da queda dos preços 
das passagens. Por seu turno, passagens mais baratas estimulariam 
ainda mais a demanda por viagens aéreas, acionando novos gatilhos 
de expansão em aeroportos privados e pressionando a infraestru-
tura de aeroportos públicos, em que a contratação de obras é mais 
morosa. Nesse sentido, é possível que haja pressão por novas roda-
das de concessões aeroportuárias, o que intensificaria o processo de 
retroali mentação do crescimento da aviação comercial.

Cabe ressaltar, ainda, que o transporte aéreo tem se tornado cada 
vez mais competitivo em viagens de longa distância. Em dezembro 
de 2007, a Sondagem do Consumidor: Intenção de Viagem (MINIS-
TÉRIO DO TURISMO; FGV, 2013) apontou o automóvel como o 
meio de transporte em 40,8% das intenções de viagens, seguido do 
avião, com 35,5%. Já em dezembro de 2013, o avião figurava à fren-
te, com 53,2%, e o automóvel aparecia com 35% das intenções de 
viagem. Desse modo, sem rivais no que tange ao tempo de viagem e 
com preços cada vez mais competitivos, o transporte aéreo tende a 
ganhar cada vez mais participação no mercado de viagens.

Portanto, a perspectiva de médio a longo prazo, apesar da atual 
conjuntura, é de expansão contínua da aviação comercial, impulsio-
nada pela retomada do crescimento econômico, pela continuidade 
da queda dos preços das passagens e pelo eventual prosseguimento 
do Programa de Concessões Aeroportuárias.
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Parceria público-privada para 
ordenamento urbano e geração de 
renda: caso do Circuito das Compras
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Antônio Fernando da Fonseca Martins*

Resumo
Melhorando a qualidade da estrutura à disposição de comerciantes de 
rua e clientes, de modo a organizar essa atividade de alto apelo popu-
lar, e observando as restrições urbanísticas e o direito dos moradores 
à circulação, limpeza e segurança, o Circuito das Compras de São 
Paulo dará oportunidade de aumento de arrecadação – e, consequen-
temente, de evolução social – a pequenos empreendedores. Ao mes-
mo tempo, requalificará e devolverá à população área hoje degradada 
da cidade. O interesse demonstrado pelo grupo privado que ganhou a 
disputa pela concessão do negócio caracterizou-se pelo pagamento de 
outorga bastante superior ao valor mínimo previsto. Trata-se também 
de um exemplo de como chegar-se a soluções através da colaboração 
interfederativa, nesse caso entre prefeitura e Governo Federal. A ces-
são do uso de um terreno desativado viabilizou o projeto.

Palavras-chave
Ordenamento urbano. Comércio popular. Geração de renda. Regu-
larização. Coordenação intergovernamental.
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Abstract

Improving the quality of the structure available to traders and 
customers, in order to organize this activity of high popular 
appeal, and observing the urban constraints and residents’ right to 
movement, cleaning and safety, the Shopping Circuit of São Paulo 
will provide the opportunity to increase the revenue collection – 
and, consequently, to increase the social evolution – of small 
entrepreneurs. At the same time, the Circuit will re-qualify and 
return to the city’s population a currently degraded area. The interest 
shown by the private group that won the competition for the business 
concession was characterized by the payment of grants well above 
the foreseen minimum amount. The Circuit is also an example of 
how to get to solutions through inter-federative collaboration, in 
this case, between the City Hall and the Federal Government. The 
cession of the use of a deactivated land made the project feasible.

Keywords

Ordering the urban environment. Street commerce. Generating 
income. Legalization. Intergovernment coordination.
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Introdução

Mostrar como a parceria entre o poder público e a iniciativa priva-
da pode ser utilizada não apenas para projetos de infraestrutura, 
mas também em projetos sociais, é o objetivo deste artigo. Ele foi 
estruturado com esta introdução – em que é exposto um resumo do 
histórico do cenário brasileiro que deu origem às migrações para os 
centros urbanos – seguida de um panorama sobre o comércio de rua 
em São Paulo, uma descrição do Projeto do Circuito das Compras 
e, finalmente, a forma como foi conduzido o diálogo com potenciais 
investidores e comerciantes candidatos a ocupar o centro popular de 
compras e o resultado do leilão de concessão.

O exemplo da requalificação do comércio de rua, em área con-
corrida da cidade de São Paulo, mostra não ser utopia compatibili-
zar o desenvolvimento urbano ordenado com a geração de emprego 
e renda por pequenos comerciantes.

Com o crescimento das cidades brasileiras, as regiões urbanas 
passaram a ser ainda mais pressionadas em sua capacidade de adap-
tação e expansão não só pela necessidade acelerada de ampliar sua 
infraestrutura de serviços públicos e moradia, mas também pela ca-
rência de postos de trabalho para a população.

A partir da segunda metade do século XX, o Brasil tornou-se 
um país urbano, ou seja, mais de 50% de sua população passou a 
residir nas cidades. O processo de urbanização acelerou-se no país 
a partir da década de 1950. Em 1940, eram 12,9 milhões os morado-
res das cidades, cerca de 30% da população, enquanto em 1970 esse 
percentual ultrapassa a metade dos brasileiros, atingindo 55,9%. O 
Censo de 2000 confirma a tendência, mostrando a população brasi-
leira como majoritariamente urbana, com oito de cada dez habitan-
tes morando em cidades.
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Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 
2010 o Brasil tinha uma taxa de urbanização de 84,2%, com proje-
ções indicando que, até 2050, a parcela da população brasileira que 
vive em centros urbanos deve atingir os 91% (ver Gráfico 1). 

Atualmente, a participação da população urbana no total da po-
pulação brasileira atinge níveis próximos aos dos países de antiga 
urbanização da Europa e da América do Norte.

Gráfico 1
População residente, por situação de domicílio – Brasil, 
1950-2050
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* Projeção da ONU.

Fato característico do processo de urbanização no Brasil é a 
formação de grandes centros de alta concentração demográfica. 
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Reforçando tal característica, comparando-a com a experiência in-
ternacional, pode-se citar, à guisa de exemplo, o estudo realizado 
pelo professor Ricardo Machado Ruiz, que, analisando estruturas 
urbanas no Brasil e nos Estados Unidos, concluiu que:

[...] na distribuição de tamanho de cidades do Brasil há uma 
predominância dos grandes centros urbanos, enquanto nos 
EUA as cidades médias tendem a ter uma presença mais mar-
cante. Este fato é captado pelas opostas concavidades das dis-
tribuições de tamanho das cidades dos dois países.

Esta conclusão empírica, [...] permite afirmar que, no Brasil, 
as cidades médias não tiveram oportunidades de crescimento 
equivalentes às ofertadas para as grandes cidades: houve uma 
preferência por alguns espaços urbanos, em geral as grandes 
capitais estaduais (RUIZ, 2005, p. 735).

Além disso, é relevante constatar que o processo de urbanização 
brasileiro apoiou-se essencialmente no êxodo rural. Com a perda de 
trabalho no setor agropecuário – seja pela mecanização e moderni-
zação técnica do trabalho no campo, seja pelas condições climáticas 
adversas nas regiões onde a agricultura familiar ainda prevalece, 
seja ainda pela dificuldade de acesso à terra – e destituídos dos 
meios de sobrevivência na zona rural, os migrantes dirigem-se às 
cidades em busca de empregos, salários e, acima de tudo, melho-
res condições de vida. Muitos desses novos habitantes, por falta de 
qualificação ou de alternativas de emprego, acabam se dirigindo 
para o comércio informal, o que afeta e gera consequências para a 
mobilidade e limpeza urbanas, o comércio regular, a arrecadação de 
tributos e a segurança dos cidadãos.

Diante disso, o ordenamento urbano passou a se constituir em 
uma preocupação dos cidadãos das regiões metropolitanas e de suas 
administrações, sendo o comércio de rua informal um dos compo-
nentes dessa questão.
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Por um lado, crises econômicas e o contrabando de produtos de 
pequeno valor, inclusive falsificados, elevaram o número de pessoas 
que adotaram a alternativa do comércio ambulante, mesmo com o 
aumento da repressão a essa atividade – somente em 2010, o gover-
no apreendeu R$ 1,27 bilhão em produtos falsos, contrabandeados e 
copiados (APREENSÃO..., 2011).

Por outro lado, o grande apelo popular dos produtos oferecidos atrai 
um volume de clientes considerável, despertando a atenção de grupos 
que passam a cobrar taxas dos ambulantes para garantir segurança e 
permitir que se estabeleçam nos grandes polos de vendas, ao mesmo 
tempo que os usam como canal de distribuição de mercadorias ilegais.

A questão econômica do comércio de rua, associada aos aspec-
tos urbanos das grandes cidades, é abordada pelo professor João 
Batista Pamplona, ao citar o caso de São Paulo:

Sobre os efeitos do comércio de rua, deve-se perceber que 
essa atividade não é uma realidade simplesmente maléfica ou 
benéfica para as grandes cidades. Na Cidade de São Paulo, 
o comércio de rua desempenha uma importante função “ab-
sorvedora de choques” no mercado de trabalho, há relevantes 
interações entre ele e outros segmentos da economia, além 
disso esse tipo de comércio provê mercadorias essenciais à 
população de baixa renda com preços reduzidos e em luga-
res de fácil acesso. Por outro lado, a presença desregulada 
de ambulantes alimenta o processo de deterioração do centro 
histórico de São Paulo, estimula o processo de desvalorização 
imobiliária, prejudica a fluidez de veículos e principalmente 
de pedestres, deixa lixo nas ruas, dificulta a ação da polícia e 
de bombeiros, prejudica o paisagismo urbano, está associada 
a práticas criminosas de comércio, submete seus trabalhado-
res a condições precárias de trabalho, com longas jornadas 
de trabalho e exposição aos desconfortos e perigos das ruas 
(PAMPLONA, 2009, p. 35).
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Todas essas questões – que englobam evasão de impostos, en-
trada irregular de mercadorias no país, desrespeito aos direitos de 
marcas e patentes, além de ocupação, loteamento e exploração do 
espaço público por particulares, com a desordem urbana e proble-
mas à circulação de pessoas e veículos em que isso ocasiona – fize-
ram com que as administrações municipais passassem a ter a preo-
cupação de adotar soluções que, ao mesmo tempo que organizassem 
esse tipo de comércio e coibissem a ilegalidade, permitissem aos 
comerciantes prestar um serviço com mais conforto e qualidade no 
atendimento aos clientes.

O comércio popular no Centro de São Paulo

Como maior cidade brasileira, é natural que o volume de pessoas 
que circulam em São Paulo, oriundas tanto da própria cidade como 
da região metropolitana e de outras regiões do país, seja um atrativo 
para o comércio em geral. A cidade dispõe de importantes polos de 
turismo de compras localizados principalmente nos bairros do Brás 
e do Bom Retiro e nas imediações da Praça da Sé e da Rua Santa 
Ifigênia, transformando a área central em um centro comercial a céu 
aberto. Segundo a São Paulo Turismo S.A. (SPTuris), empresa de 
turismo e eventos controlada pela prefeitura de São Paulo, existiam 
na cidade, em 2012, 59 ruas de comércio especializadas em 51 seg-
mentos, a maior parte concentrada em polos.

Enquanto o polo do Brás (rua Oriente e imediações) oferece ar-
tigos de vestuário e é direcionado ao atacado, atendendo a um pú-
blico menos sofisticado, as atividades dos lojistas do Bom Retiro 
são voltadas para um público de melhor padrão socioeconômico em 
relação às demais áreas, tendo-se caracterizado por oferecer tam-
bém roupas para os mercados de atacado (de segunda-feira a quinta-
-feira) e varejo (sexta-feira e sábado). Se o Bom Retiro se destaca 
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pela presença de equipamentos de cultura e lazer e investimentos 
públicos – como a construção do Centro de Dança –, o Brás apre-
senta-se como o maior empregador no comércio atacadista da área, 
concentrando 33% do total.

Por sua vez, os polos da Sé (distrito que abrange as ruas 25 de 
Março, Florêncio de Abreu e Barão de Duprat) e da região da rua 
Santa Ifigênia são conhecidos nacionalmente – um por trazer novi-
dades de todas as partes do mundo e o outro por ser sinônimo de 
ampla oferta de equipamentos de informática e artigos eletrônicos.

Pesquisa de origem e destino do Metrô de São Paulo indica 
que cerca de quinhentos mil moradores da Região Metropolitana 
de São Paulo circulam diariamente pelo comércio de rua da região 
central da cidade, além de 21 mil turistas de outras localidades e 
estados brasileiros.

Outros números ilustram as características do público que fre-
quenta esse comércio popular:

• quanto ao meio de transporte, dos 21 mil turistas, 16 mil 
usam o ônibus, tanto fretado (13 mil) como de linhas regula-
res intermunicipais ou interestaduais (três mil), enquanto os 
outros cinco mil utilizam seus próprios veículos (PREFEI-
TURA DE SÃO PAULO, [201-]);

• quanto ao perfil, os turistas de compras são, em sua maio-
ria (41%), vendedores autônomos, os chamados “sacoleiros”. 
Os atacadistas também representam parcela relevante (36%), 
sendo os restantes (23%) comerciantes varejistas; e

• quanto ao poder de compra, a mesma pesquisa mostra que o 
gasto médio por viagem é de R$ 4.378,00 para os atacadis-
tas (74% pertencentes às classes A e B), enquanto autônomos 
(51% da classe B e 45% da classe C) gastam R$ 2.304,00 e 
varejistas (51% da classe B e 36% da classe C), R$ 1.191,00 
(SÃO PAULO, 2014).
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Esse turismo de compras, entretanto, enfrenta dificuldades re-
lacionadas ao processo de degradação da zona central da cidade, 
como falta de segurança, problemas de mobilidade, precariedade da 
infraestrutura e concorrência entre economias formal e informal.

A Feirinha da Madrugada é um tradicional ponto de comércio 
popular da cidade de São Paulo, inicialmente criada nas ruas do 
Brás, mas que desde 2006 funciona na área denominada Pátio 
do Pari, terreno pertencente à União, cuja gestão pela prefeitura de 
São Paulo será descrita a seguir.

A Feirinha funciona, em regra, das 2h às 14h, com maior movimen-
to de ônibus durante as primeiras horas da madrugada. Os consumido-
res obedecem ao perfil descrito no item anterior, com presença marcan-
te de sacoleiros e atacadistas, que chegam à área em ônibus fretados, de 
diversas cidades, tanto do interior de São Paulo como de outros estados.

A propósito, destaque-se que o terreno tem extensa área utiliza-
da para o estacionamento desses ônibus de turistas, cujo ponto de 
atração não se restringe somente à Feirinha, mas também ao co-
mércio popular local, circunstância que acabou por reforçar a cen-
tralidade da Feirinha em relação aos polos de comércio da região, 
em que pese não haver qualquer planejamento público acerca da 
movimentação e do estacionamento desses veículos.

Figuras 1 e 2
Ocupação desordenada do espaço urbano

         
Fotos: Acervo da Estruturadora Brasileira de Projetos (EBP).



302 Revista do BNDES 45, junho 2016

Caracterizada pela informalidade desde sua gestação, a Feirinha ja-
mais dispôs de infraestrutura adequada para o atendimento aos consu-
midores, fato que se agravou ao longo dos anos, tanto com o crescimen-
to do número de clientes, atraídos pelos baixos preços praticados, como 
pelo aumento de ambulantes, ávidos por capturar parte desse mercado.

Na falta de uma presença mais efetiva do poder público, abundam 
as denúncias na imprensa sobre a dominação do local por máfias, 
que controlariam a ocupação das áreas pelos comerciantes, cobran-
do “mesadas” (GRANATO, 2013; MÁFIA..., 2013). Além disso, tais 
condições de ocupação favoreceriam a compra e venda de produtos 
piratas (FISCALIZAÇÃO..., 2011; POLÍCIA CIVIL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, 2013) e de procedência duvidosa pelos ambulantes.

Figuras 3 e 4
Precariedade da infraestrutura da área

Fotos: Acervo da EBP.

A partir da adoção, pela prefeitura de São Paulo, de uma postura 
mais ativa na gestão da área, ficou evidente que o caos no local pro-
porcionava riscos para todos os que por ali transitavam, o que gerou 
o fechamento da Feirinha para a realização de obras pela prefeitura 
ao longo do segundo semestre de 2013. Essas intervenções visavam 
principalmente atender às exigências de segurança do Corpo de 
Bombeiros e garantir mínimas condições de infraestrutura na área. 
Posteriormente, a feira voltou a funcionar.
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Apesar de a reforma ter proporcionado o atendimento de exi-
gências básicas, a maior parte dos problemas relatados continuam a 
afetar comerciantes e clientes.

Diante desse panorama, com o objetivo de equacionar a logística 
do turismo de compras, substituindo a Feirinha da Madrugada por 
um centro de comércio popular e de desenvolver economicamente 
a região central da cidade, a prefeitura de São Paulo resolveu lançar 
o Circuito das Compras,1 buscando viabilizá-lo por meio de uma 
parceria com o setor privado.

1 Para elaboração dos estudos de estrutura desse projeto, foi emitida autorização 
para a Estruturadora Brasileira de Projetos (EBP), com base no artigo 21 da 
Lei Federal 8.987 de 13 de fevereiro de 1995. A empresa foi assim oficialmente 
autorizada a elaborar estudos de viabilidade, investigações, levantamentos e 
demais trabalhos de consultoria prévios que servissem de base para que o Poder 
Concedente – nesse caso, a Prefeitura de São Paulo – pudesse lançar concor-
rência para seleção do concessionário ou parceiro privado que executasse os 
investimentos e operasse o projeto.

 A autorização concedida à EBP, por força de Lei, não foi exclusiva e estabelecia 
que sua remuneração seria paga pelo futuro parceiro privado, na assinatura do 
contrato de concessão. Isso significa que qualquer empresa também poderia se 
candidatar à elaboração dos estudos, desde que se submetesse às condições de 
risco ao investir em mão de obra própria ou contratação de consultorias exter-
nas, sabendo que só seria ressarcida caso o processo de licitação fosse bem-
-sucedido e o contrato de concessão assinado.

 A EBP, além disso, por imposição estatutária, é impedida de participar da lici-
tação decorrente dos estudos que elabora, não podendo fazer parte da empresa 
que operará a concessão, nem a ela prestar serviços. Fica dessa forma garanti-
da sua isenção ao assessorar o poder público nos processos de cuja estrutura-
ção participa.

 O BNDES, por intermédio de sua Área de Estruturação de Projetos (AEP), 
acompanhou a EBP durante todo o processo dos estudos, com base no Convênio 
de Cooperação Técnica celebrado entre estas duas instituições. A participação 
do BNDES se deu conforme as atribuições previstas no referido Convênio, en-
globando tanto aspectos referentes à modelagem econômico-financeira do ne-
gócio, como aqueles relativos à análise legal e estruturação jurídica da licitação.
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O Circuito das Compras

O projeto Circuito das Compras é um conjunto de instalações e ser-
viços voltados ao turismo de compras que aprimorará a infraestru-
tura da região central de São Paulo, com destaque para os quatro 
principais polos de comércio dessa região. O projeto vem suprir as 
necessidades básicas de segurança e infraestrutura adequada por 
meio da construção de um centro popular de compras no Pátio do 
Pari, um estacionamento de ônibus para os turistas de compras, um 
hotel, salas comerciais e três centros de apoio ao turista, além de 
um serviço de ônibus circulares e de transporte e armazenamento 
de compras.

Os estudos, iniciados em meados de 2010, visavam à entrega à 
prefeitura de São Paulo de um projeto que, aliado ao evidente valor 
social e urbanístico, despertasse o interesse de investidores priva-
dos, mostrando taxa de retorno atrativa sobre os investimentos.

Isso posto, o potencial do terreno do Pátio do Pari foi analisado 
de modo a acomodar todos os comerciantes que já trabalhavam nes-
se local, agregando equipamentos e serviços que proporcionassem 
um aumento na geração de receita.

O projeto arquitetônico considerou, assim, além dos boxes para 
os comerciantes, áreas de estacionamento para automóveis e ônibus 
fretados, transporte coletivo associado, permitindo que os compra-
dores desloquem-se entre os diferentes polos comerciais do circuito, 
armários para armazenamento das compras, hotel, praça de alimen-
tação, área de serviços bancários e sala de descanso para motoristas. 
Adicionalmente, foram previstas duas torres de salas comerciais, 
antevendo-se o interesse dos próprios comerciantes e de seus for-
necedores ou prestadores de serviços em estabelecer escritórios no 
local. Também constavam do projeto inicial obras de interesse social, 
como construção de creche, unidade básica de saúde e escola técnica.
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Com a mudança no comando da prefeitura, em decorrência das 
eleições de 2012, houve necessidade de reapresentar o projeto do 
Circuito das Compras à nova administração, que, mesmo sendo de 
partido de oposição ao prefeito antecessor, concordou com a impor-
tância do projeto para a cidade e adotou-o em seu plano de governo.

Ressalte-se que o trabalho executado pela equipe de transição foi 
determinante para a continuidade do projeto, com componentes da 
antiga e da nova administração levando em conta, acima de ques-
tões partidárias, o interesse público. Ainda assim, a necessidade de 
reconhecimento pelos novos secretários envolvidos e o atendimento 
a seus novos planos e concepções foram superados pela equipe de 
estruturação com trabalho adicional e criatividade, gerando apri-
moramentos que permitiram a continuidade do projeto.

O trabalho foi iniciado com a escolha do local para a implantação 
do centro popular de compras, a infraestrutura mais relevante para 
a viabilização do Circuito das Compras. Foram avaliados 14 terre-
nos, utilizando metodologia de análise comparativa das condições 
de contorno que levou em consideração sua área e custo estimado, a 
facilidade de acesso e a distância dos polos de compras, surgindo o 
Pátio do Pari como a alternativa mais viável (Figura 5).

O Pátio do Pari é uma área pertencente à União, com 127.354 m2, 
dividida em duas seções por linha férrea da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos (CPTM). A seção norte, com cerca de 
70.000 m2, é ocupada por milhares de camelôs que compõem a Fei-
rinha da Madrugada. Ali também estacionam diariamente centenas 
de ônibus trazendo turistas de compras de quase todos os estados 
do Brasil. A seção sul engloba uma área de equipamentos da su-
bestação elétrica da CPTM, um antigo depósito do jornal O  Estado 
de S.Paulo e dois prédios históricos da antiga Rede Ferroviária 
 Federal S.A. (RFFSA), abrigando atualmente um mercado atacadis-
ta de hortifrutigranjeiros com cerca de quinhentas barracas.
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Figura 5
O Pátio do Pari e os locais da intervenção

 

Área aprox. de 70.000 m2 com ocupação
da Feira da Madrugada

• 3.065 barracas de camelôs
• Estacionamento de ônibus

Área de equipamentos operacionais
constituintes de subestação elétrica da
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM)

Área aprox. de 70 mil m2 com ocupação do
mercado atacadista de hortifrutigranjeiros

• 510 barracas de comércio
• Também utilizada como “pulmão”
de estacionamento de ônibus

Presença de dois prédios históricos
remanescentes da antiga malha da RFFSA

Foto: Acervo da EBP.

A titularidade da União sobre a área decorre do fato de o imóvel 
ter pertencido ao acervo da RFFSA e que foi, tal como os demais 
bens imóveis dessa empresa, transferido para a União por força do 
inciso II do artigo 2º da Lei 11.483/2007 que concluiu o processo de 
liquidação e extinção da RFFSA.

Note-se que a própria Lei 11.483/2007 previu a possibilidade de 
destinação dos imóveis transferidos à União “a programas de regulari-
zação fundiária e provisão habitacional de interesse social, a programas 
de reabilitação de áreas urbanas, a sistemas de circulação e transporte 
ou à implantação ou funcionamento de órgãos públicos” – artigo 14, 
inciso I (BRASIL, 2007) –, ficando evidente, portanto, que o projeto 
concebido alinha-se perfeitamente aos fins de interesse público vis-
lumbrados pelo legislador com a promulgação dessa lei.

A partir da integração do Pátio do Pari ao patrimônio da União, a 
responsabilidade pela gestão e destinação do imóvel passou à Secre-
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taria de Patrimônio da União (SPU), órgão vinculado ao Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Ocupado há vários anos de forma irregular pelo comércio popu-
lar, com intensa disputa pela administração do local, a assunção da 
gestão do Pátio do Pari pela SPU transferiu ao órgão a responsabili-
dade por sua regularização.

Em novembro de 2010, a SPU e a prefeitura municipal de São Pau-
lo manifestaram ao Ministério Público Federal de São Paulo, que já 
instaurara inquérito a respeito das irregularidades na gestão da área, 
sua intenção de, respectivamente, transferir e aceitar a guarda da 
área, o que gerou a celebração de um termo de guarda provisória 
entre as partes, transferindo à prefeitura, entre outras atribuições, a 
responsabilidade pela regularização da ocupação do terreno.

Em julho de 2012, a União, valendo-se do permissivo legal cons-
tante do inciso I e parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 9.636/1998, for-
malizou a cessão do direito real de uso da área em condições es-
peciais para o município de São Paulo pelo prazo de 35 anos, com 
possibilidade de renovação do termo por igual período, por meio do 
Contrato de Cessão sob o Regime de Concessão de Direito Real de 
Uso em Condições Especiais (CDRU).

Ressalte-se que, em decorrência do disposto no inciso I do pará-
grafo 2º do artigo 17 da Lei 8.666/1993, é dispensada a licitação na 
hipótese de concessão de direito real de uso de imóvel destinado a 
outro órgão ou ente da administração pública.

Esses passos permitiram que a prefeitura criasse um grupo ges-
tor do Pátio do Pari, passando a prestar serviços básicos na região, 
como segurança, limpeza, prevenção de incêndio e emergência mé-
dica, e que, concomitantemente, iniciasse o cadastramento dos co-
merciantes ali instalados, já com vistas a dispor de dados para sua 
alocação nas futuras instalações do centro popular de compras.
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Os aspectos arquitetônicos do projeto no Pátio do Pari são ilus-
trados na Figura 6.

Figura 6
Projeto arquitetônico revisado para uso do Pátio do Pari, com 
concessão de Circuito das Compras ao norte da linha férrea

 

Área sul – uso pela prefeitura Área norte – Circuito das Compras 
Linha férrea

Fonte: EBP.
Legenda: 1. Centro popular de compras; 2. Estacionamento para ônibus; 
3. Estacionamento para carros; 4. Edifício comercial; 5. Hotel; 6. Posto de saúde; 
7. Creche; 8. Armazéns da antiga RFFSA.
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Destaque-se que o projeto a ser concedido está concentrado na 
área norte (à direita na Figura 6), remanescendo como única respon-
sabilidade do futuro concessionário em relação à área sul a reforma 
e restauração de prédio histórico ali localizado e atualmente utiliza-
do pelo mercado atacadista de hortifrutigranjeiros, preservando-se, 
assim, o patrimônio histórico da cidade.

Com a delimitação do projeto a apenas uma das duas glebas, 
houve a preocupação em integrá-las. A solução arquitetônica e urba-
nística veio com a exigência ao concessionário para que construísse 
uma passarela sobre a ferrovia, facilitando o trânsito entre as duas 
áreas, com isso minimizando a possibilidade de segregação econô-
mico-social em uma região central de São Paulo, hoje degradada.

Em relação ao contrato que formalizou a concessão de direito 
real de uso, cabe salientar o papel ativo assumido pela União. O 
documento não se limita a dispor sobre a cessão do imóvel ao muni-
cípio e consequente remuneração devida, mas estabelece, com sig-
nificativo nível de detalhe, a natureza do projeto a ser desenvolvido 
ali e as exigências a serem atendidas tanto pelo município como 
pelo empreendedor privado que se sagrar vencedor da licitação.

Revela-se o contrato, dessa forma, a par das leis aplicáveis, um 
essencial balizador da estruturação do projeto e da elaboração das 
regras e condições do certame, em um leque amplo e variado de te-
mas; citem-se, como exemplos, o estabelecimento de valor mínimo 
da parcela de participação a ser pago pelo empreendedor privado e 
a obrigação de o concessionário garantir a continuidade do trabalho 
dos comerciantes durante as obras.

A peculiaridade relacionada à titularidade do terreno e a for-
matação da concessão do direito real de uso ao município poderão 
fazer o sucesso da implementação do projeto se tornar ainda mais 
relevante, podendo servir como verdadeiro modelo de parceria entre 
diferentes entes federativos para a requalificação do espaço urbano.
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Do ponto de vista do município, o processo foi estruturado como 
uma concessão de obra pública, objetivando a construção, implanta-
ção, operação, manutenção e exploração econômica do Circuito das 
Compras pelo prazo de 35 anos.

A concessão de obra pública ou concessão de serviço público 
precedida da execução de obra pública2 está prevista no inciso III do 
artigo 2º da Lei Federal 8.987/1995 e é definida como

a construção, total ou parcial, conservação, reforma, amplia-
ção ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, 
delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na moda-
lidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de em-
presas que demonstre capacidade para a sua realização, por 
sua conta e risco, de forma que o investimento da concessio-
nária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do 
serviço ou da obra por prazo determinado (BRASIL, 1995).

A modalidade de concessão adotada amolda-se perfeitamente ao 
projeto, já que o investimento do futuro concessionário se dirigirá, 
prioritariamente, às obras definidas no edital e em anexos, obser-
vando-se, no caso concreto, a prevalência da obra sobre os serviços 
conexos a serem prestados. O breve histórico traçado acerca da con-
cessão de direito real de uso também mostra a centralidade da fi-
gura do imóvel e das obras a serem realizadas para os objetivos do 
poder concedente.

Discorrendo sobre essa modalidade de contrato administrativo, 
Marcos Juruena Villela Souto anota que:

2 Apesar da opção legal pela expressão “concessão de serviço público precedi-
da de execução de obra pública”, a terminologia não é pacífica na doutrina, 
confira-se a opinião da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “embora a 
Lei nº 8.987 fale em concessão de serviço público precedida da execução de 
obra pública (artigo 2º, inciso III), preferimos a denominação tradicional do 
instituto, porque nem sempre existe a prestação de serviço público no contrato 
de concessão de obra pública” (DI PIETRO, 2011, p. 130). 
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a sua essência consiste, portanto, no fato de que a Adminis-
tração Pública não necessita recorrer a recursos próprios para 
executar uma obra, utilizando-se de uma parceria com outra 
pessoa, seja de direito público ou de direito privado, que, por 
sua vez, visa, além do retorno dos investimentos aportados, 
a parcela de lucro a ser obtido mediante a exploração da obra 
durante determinado período (SOUTO, 2004, p. 317).

Observe-se, assim, a relevância desse tipo de contrato em um 
cenário de responsabilidade fiscal e racionalidade no dispêndio de 
recursos públicos. O autor prossegue afirmando que a concessão 
de obra pública serve

como um instrumento valioso para os entes públicos, que, nor-
malmente, não dispõem de recursos suficientes para suportar 
a execução de obras de grande porte, embora necessárias e 
inadiáveis para atender os múltiplos reclamos da sociedade 
em todos os níveis administrativos (SOUTO, 2004, p. 319).

O edital de licitação estabeleceu como escopo a implantação, e 
posterior operação pelo concessionário, dos seguintes itens:

• prédio do centro popular de compras, com no mínimo quatro 
mil boxes;

• estacionamento para no mínimo dois mil veículos e 315 ônibus;
• torre com no mínimo 63 salas comerciais e 12 salas de reunião;
• hotel com no mínimo 148 quartos;
• linhas de ônibus circulares percorrendo todo o perímetro do 

circuito, para transporte dos compradores; e
• centro de apoio para motoristas e compradores, com área de 

descanso, guarda-volumes, despacho de bagagens, central 
de informações, praça de alimentação, terminais de autoaten-
dimento bancário, telefones, acesso à internet e banheiros.
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Caberá ainda ao concessionário a restauração dos prédios histó-
ricos no ambiente do Pátio do Pari e a implantação de projeto paisa-
gístico nas imediações da Avenida do Estado – na parte fronteiriça 
ao pátio – e ao longo da linha férrea, em seu trajeto de travessia do 
pátio. A Figura 7 ilustra como ficará a ocupação do Pátio do Pari 
após a intervenção a ser realizada pelo concessionário.

Figura 7
Projeção do espaço do Pátio do Pari após o período 
de construção

Foto: Acervo EBP.

Os investimentos necessários para a implementação do Circuito 
das Compras foram estimados em aproximadamente R$ 282 mi-
lhões, divididos entre as rubricas exibidas na Tabela 1.3

3 Valores previstos no Anexo VI – Plano de Negócios do Edital de Licitação, pu-
blicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, em 22 de fevereiro de 2014 
(SÃO PAULO, 2014). 
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Tabela 1
Investimentos previstos (em R$ milhões)
Infraestrutura e terrenos 254,0
Equipamentos 14,0
Licenciamento ambiental 1,7
Polo gerador de tráfego (PGT)* 9,4
Seguros e garantias 3,0

Fonte: Elaboração própria.
* Custo previsto em função de determinação legal constante da Lei Municipal 
15.150/2010, que define os empreendimentos classificados como PGT e atribui o 
valor máximo a ser pago pelo empreendedor em obras de melhorias viárias.

Além do investimento inicial, foi estimado que o concessionário 
incorreria em despesas pré-operacionais estimadas em R$ 28,5 mi-
lhões, a maior parte delas (R$ 20 milhões) referente à outorga ini-
cial, estipulada como variável de leilão.

No que tange às receitas, estima-se que o centro popular de com-
pras gerará aproximadamente R$ 127 milhões anuais. Além des-
sas receitas, foram consideradas as suplementares mostradas na 
 Tabela 2, também em valores anuais.

Tabela 2
Receitas suplementares (em R$ milhões)
Estacionamento de ônibus e automóveis 10,8
Centros de apoio 1,2
Transporte de passageiros 8,6
Sistema logístico de compras 3,7
Hotel 6,5
Salas comerciais 2,0

Fonte: Elaboração própria.

As despesas projetadas para a fase operacional totalizam aproxi-
madamente R$ 60 milhões.
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Figura 8
Abrangência do Circuito das Compras

Estacionamento Centro popular de compras Centros de apoio Ônibus para transporte de
compradores e bagagens

Fonte: EBP.

Ponto de relevo no projeto do Circuito das Compras diz respeito 
à divisão dos valores a serem pagos pelo futuro concessionário em 
duas rubricas: a outorga, que será a variável de leilão, e a parce-
la de participação, correspondente a 5% da receita bruta do futuro 
concessionário, respeitados, em ambos os casos, pisos mínimos de 
valor estabelecidos no edital e seus anexos.

Tal formato, que não é inovador, mostra-se especialmente apro-
priado ao presente projeto, uma vez que não só garante o proces-
samento do leilão na modalidade de concorrência pelo critério 
consagrado de maior valor de outorga, como também assegura ao 
município o fluxo de receitas necessário ao cumprimento do contra-
to de cessão celebrado com a União, possibilitando a ambos os entes 
federativos receberem valores adicionais caso o projeto mostre-se 
bem-sucedido.



315Parceria público-privada para ordenamento urbano e geração de renda: 
caso do Circuito das Compras

Exemplo ilustrativo do desafio de busca de equilíbrio na estru-
turação do projeto é a fixação no edital do valor máximo que pode-
rá ser cobrado dos atuais comerciantes permissionários, a título de 
aluguel por metro quadrado, pelo futuro concessionário. Ao mesmo 
tempo que se buscou garantir ao empreendedor privado uma taxa 
interna de retorno (TIR) atraente e condizente com os custos de ca-
pital do setor de exploração de empreendimentos imobiliários, fez-
-se necessário reforçar o caráter social do projeto, de modo que os 
pequenos comerciantes não fossem ilegitimamente expulsos da área 
por mecanismos de mercado.

Aliás, a preocupação com o impacto social do projeto não foi 
relegada a plano secundário. Ao contrário, além de o cadastro dos 
comerciantes atuais dar-lhes prioridade na alocação em um dos bo-
xes do futuro centro de compras, não são menos importantes os 
benefícios aos comerciantes que estarão instalados no Pátio do Pari 
e nas redondezas. O Circuito das Compras lhes proporcionará a pos-
sibilidade de aumentar sua renda, exercendo legalmente sua ativida-
de, em boxes de no mínimo cinco metros quadrados, com estrutura 
adequada, havendo também espaço para armazenarem suas merca-
dorias em locais conhecidos como self-storage. Espera-se ainda que 
os ganhos com conforto, segurança e acessibilidade para os com-
pradores gerem aumento nas vendas.

Comerciantes populares das outras regiões também serão bene-
ficiados, graças à integração ao Pátio do Pari proporcionada por 
linhas regulares de ônibus e à logística do Circuito, com o público 
usufruindo da mobilidade e assim gerando movimento ainda maior 
nos pontos de venda. A facilidade no transporte e o armazenamento 
seguro de sacolas de compras, outra comodidade que merece regis-
tro, evita o esforço de carregá-las todo o tempo, o que pode gerar o 
aumento do volume de compras por pessoa.
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Outra expectativa positiva refere-se à formalização dos comer-
ciantes, tornando-os microempreendedores. Com a formalização, 
espera-se um círculo virtuoso, com o aumento da renda e a conse-
quente ascensão social de boa parcela desses comerciantes, ensejan-
do a oportunidade para que futuramente transfiram seus negócios 
para espaços mais amplos na região central. Dessa forma, seriam 
liberados espaços nos boxes do Pátio do Pari para que novos comer-
ciantes sigam o mesmo caminho, tornando o processo dinâmico, 
progressivo e socialmente inclusivo.

Os ônibus que atualmente se destinam ao Pátio do Pari adotam 
padrão de chegada e saída concentrado em determinados horários, 
provocando transtornos ao tráfego nas vias próximas. Em função da 
melhor organização dos fluxos de entrada e saída do Pátio, inclusive 
por meio do uso de tecnologia que possibilitará o agendamento pré-
vio da vaga de estacionamento pelos ônibus fretados, a expectativa 
de melhora no trânsito da região é também outro efeito positivo que 
o empreendimento proporcionará a essa área central de São Paulo.

Diálogo com investidores e comerciantes e 
resultado do leilão

O artigo 10, inciso VI, da Lei 11.079/2004, condiciona a abertura do 
processo licitatório de parceria público-privada à submissão da mi-
nuta de edital e de contrato à consulta pública. Embora não haja pre-
visão legal semelhante em relação às concessões comuns, é recomen-
dável aos entes públicos realizarem esse procedimento mesmo nesses 
casos, uma vez que a consulta pública tem se mostrado mecanismo 
relevante de transparência da licitação e de aperfeiçoamento dos do-
cumentos jurídicos do certame e eficiente no sentido de superar al-
gumas limitações intrínsecas ao procedimento de audiência pública.
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Nessa esteira, o município de São Paulo divulgou os documen-
tos do certame para consulta pública pela internet, de 11 de dezem-
bro de 2013 a 17 de janeiro de 2014. No total, foram apresentadas 
dezenas de contribuições ou perguntas à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo de São Paulo, so-
mando-se as realizadas no âmbito da consulta pública àquelas apre-
sentadas por ocasião da audiência pública realizada em 8 de janeiro, 
no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Os temas 
das perguntas abrangeram os mais variados aspectos do projeto, dos 
impactos ambientais aos possíveis reflexos no trânsito da cidade, 
do valor da outorga a ser pago ao poder concedente às regras de 
cadastro para se ter direito a um box no futuro centro de comércio 
popular – essa a principal preocupação dos ambulantes hoje insta-
lados na região.

No período da consulta pública, pôde-se observar o interesse que 
a concessão despertava em grupos empresariais dos segmentos de 
exploração de empreendimentos imobiliários, de operação de termi-
nais rodoviários e da construção civil. Todos os esclarecimentos fo-
ram prestados por meio de publicação no sítio virtual da secretaria.

Já na audiência pública, a maior parte das dúvidas expressas pela 
mais de uma centena de presentes – em grande parte composta por 
ambulantes operando na região – versava sobre as condições para 
ter direito a um ponto de venda no local, após a contratação do con-
cessionário. Ficou evidente a oportunidade que esses vendedores 
veem para melhorar as condições de seu negócio, acreditando na 
expansão do número de clientes que o novo padrão lhes proporcio-
naria. Mesmo sendo normal haver dúvidas em relação à novidade, a 
preocupação desses comerciantes em não serem excluídos da chan-
ce de prestar seu serviço com melhor qualidade mostrava a confian-
ça no impacto positivo que o novo mercado popular poderá trazer 
para o resultado de seus negócios.
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É importante ressaltar que a comunicação do projeto não ficou 
restrita aos fóruns legais de consulta e audiência pública. Desde sua 
concepção, foram realizadas dezenas de sessões de esclarecimen-
to com os comerciantes da área e associações representativas, bus-
cando-se também, por meio da distribuição de material impresso e 
outras iniciativas, captar a atenção dos principais interessados para 
o projeto. A participação significativa na audiência e na consulta 
pública pode ser, ao menos em parte, creditada a esse trabalho de-
senvolvido durante anos pela municipalidade.

A reação dos ambulantes estabelecidos na região surpreendeu 
pelo pragmatismo e pela visão de negócio demonstrados pela maio-
ria deles. Em vez de rejeitar sumariamente o projeto, como seria 
possível imaginar, perceberam na melhoria de suas condições de 
trabalho uma oportunidade de expandir as vendas, inclusive para 
uma gama de clientes mais exigentes e de maior poder aquisitivo.

Outra dúvida era sobre como investidores veriam a atratividade 
em operar a concessão. A existência de outros centros comerciais 
populares no Brasil, com características semelhantes ao que se pre-
tendia para o Circuito das Compras, e o grande volume de compra-
dores diários do comércio ambulante do Centro de São Paulo eram 
fatores que sinalizavam no sentido positivo. No sentido oposto, havia 
a incógnita sobre a organização existente na Feirinha da Madrugada 
e as notícias e denúncias sobre a exploração e cobrança de taxas dos 
comerciantes ali estabelecidos. Qual seria a disposição de potenciais 
investidores em enfrentar a situação vigente, com regras impostas 
de forma irregular por organizações informais, mas cujo domínio 
da região seguia incontestado, em troca do retorno que a exploração 
legal do centro de compras poderia lhes dar? Teriam ânimo e meios 
para atrair os ambulantes para seu lado, esvaziando assim o poder de 
quem atualmente “dava as cartas”? Embora só a realização do certa-
me possa trazer respostas a respeito, foi relevante a presença de gru-
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pos empresariais nos fóruns de discussão do projeto, o que demons-
tra, ao menos, que diferentes atores se interessaram por estudá-lo.

Resultado do leilão

Após a conclusão dos processos de consulta e audiência pública, o 
Edital de Concorrência Pública 1/SDTE/2014, referente ao projeto 
do Circuito das Compras, foi publicado no Diário Oficial do Muni-
cípio de São Paulo em 22 de fevereiro de 2014, prevendo-se, inicial-
mente, a realização do leilão no dia 28 de março de 2014. Antes da 
data marcada, a prefeitura de São Paulo comunicou a suspensão do 
processo e do leilão, que, após sucessivos adiamentos, finalmente 
teve as propostas de preço abertas no dia 2 de outubro de 2015.

O vencedor do certame foi o Consórcio Circuito SP, liderado pelo 
grupo UAI Shopping, com valor de outorga de R$ 50.500.015,88, a 
ser pago à prefeitura de São Paulo, o que representa um ágio aproxi-
mado de 150% em relação ao valor mínimo estabelecido no edital, 
prova indiscutível da atratividade do negócio.

Três outras propostas foram apresentadas, sendo desclassificadas 
por descumprimento de conteúdo mínimo estabelecido no edital.

O grupo mineiro UAI tem boa experiência nesse formato de co-
mércio, operando outros centros comerciais populares semelhantes. 
Seu diálogo com os comerciantes da região, a serem integrados ao 
Circuito das Compras, começou antes mesmo do leilão, e a primeira 
providência de seu principal executivo foi reunir-se com os feirantes 
da Feirinha da Madrugada para conhecer as necessidades de cada 
um. O projeto para o centro comercial e cercanias, apresentado pelo 
UAI na assinatura do contrato com a prefeitura, supera o que foi 
colocado como referência no edital. A expectativa, portanto, é que 
a concessão seja bem-sucedida e atinja os objetivos sociais e urba-
nísticos pretendidos.
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Conclusões

Com a conclusão do processo de concessão do Circuito das Com-
pras, já é possível tecer alguns comentários sobre o aprendizado 
proporcionado pelo projeto.

Qualquer iniciativa que envolva mudança de hábitos e padrões 
gera reação dos diretamente envolvidos ou afetados. Ao falar de 
ações de ordenamento urbano, essa reação é normalmente mais sig-
nificativa, pois mexe com número bem maior de pessoas e interes-
ses diversos.

Cabendo à administração pública estabelecer as normas, coorde-
nar e fiscalizar sua aplicação, implementando as melhorias neces-
sárias ao estabelecimento de um ambiente agradável a moradores 
e visitantes das cidades, o ordenamento urbano adquire um caráter 
também político, exigindo de prefeitos e secretários municipais res-
ponsáveis a sensibilidade para adotar soluções que visem ao bem 
comum, cientes de que terão de lidar com o descontentamento de 
parte dos cidadãos, pelo menos no período de implantação. Outro 
requisito fundamental aos governantes é o de saber administrar as 
expectativas e interesses dos representantes nos legislativos e en-
tidades da sociedade civil, negociando seus projetos e ideias, com 
poder de convencimento e flexibilidade para adaptá-los, quando ne-
cessário. A seriedade, o empenho, o discernimento e a habilidade 
na execução dessas tarefas, evitando que o atendimento ao interesse 
coletivo – objetivo final da iniciativa – seja deturpado, são o que 
determina o sucesso da empreitada.

No caso do comércio de rua, além de aspectos gerais que afetam 
todos os cidadãos, como limpeza, desocupação de vias públicas, se-
gurança, evasão de impostos e comercialização de mercadorias de 
origem duvidosa, o fato de envolver emprego e renda, muitas vezes 
a única fonte de recursos de famílias, torna qualquer abordagem da 
questão ainda mais delicada.
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A experiência do Circuito das Compras de São Paulo ratifica 
o desafio envolvido nesse tipo de projeto. Ao mesmo tempo que 
confirma, sem surpresas, os obstáculos a superar, mostra também 
que o assunto pode ser tratado com competência, desmistificando 
questões tidas como incontornáveis.

Consideração importante a ser levada em conta em projetos de 
concessão, por representar sempre incerteza significativa, é a tran-
sição de governo.

Que o novo ocupante do Executivo questione ou, simplesmente, 
interrompa e cancele os processos iniciados na administração ante-
rior é fato muito comum. Ainda quando isso não acontece, o novo 
balanço de poder atribuído aos novos secretários na estrutura de go-
verno pode colocar por terra os projetos, pelo surgimento de novas 
visões e demandas que os inviabilizem. Essa é a razão pela qual têm 
maior probabilidade de sucesso os empreendimentos iniciados no 
começo dos mandatos, com a assunção dos novos eleitos.

O Circuito das Compras de São Paulo passou por essa prova, 
pois que, iniciado o projeto em determinada gestão da prefeitura, 
a publicação do edital foi realizada na gestão de novo prefeito. De-
monstrou-se, portanto, que uma transição bem planejada pode pre-
servar bons projetos para a população.

O ineditismo de uma concessão no setor de comércio popular 
poderá fazer do Circuito das Compras do município de São Paulo 
um bom exemplo de como levar a bom termo uma iniciativa que, 
com enfoque no ordenamento urbano e no aspecto social, possa 
conciliar geração de emprego e renda com aprimoramento na pres-
tação de serviços e melhorias na sensação de qualidade do ambien-
te público nas grandes cidades. A prefeitura tem base, estabelecida 
em contrato, para fiscalizar a execução das obrigações assumidas 
pelo concessionário. Além da necessidade de sua aprovação prévia 
para o reassentamento de comerciantes, da obrigatoriedade de envio 
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mensal de documentos e de relatório anual pelo operador, a aferi-
ção de índices de desempenho objetivos será feita periodicamente 
por verificador independente. Há previsão de aplicação de multas e 
sanções por descumprimento que, em caso extremo, podem chegar 
à encampação e caducidade da concessão.

Sob outro aspecto, a formatação da concessão do direito real de 
uso pela União ao município poderá fazer com que o sucesso da 
implementação do projeto torne-se ainda mais relevante, podendo 
servir como verdadeiro modelo de parceria entre diferentes entes 
federativos para a requalificação do espaço urbano.

Empreendimentos cercados de expectativa, os centros populares 
de compras terão sucesso na medida em que proporcionem sensa-
ção de segurança e tranquilidade para os compradores, com aumento 
dos negócios para os comerciantes e de arrecadação para prefeituras 
e estados, sem prejuízo da ordem urbana, direito de todo cidadão.
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Resumo

Este artigo visa examinar a necessidade de transparência das socie-
dades de grande porte no Brasil, com base em uma análise dos cus-
tos e benefícios econômicos esperados da exigência legal de que tais 
sociedades realizem a divulgação de suas demonstrações contábeis 
para acesso da sociedade em geral. Do ponto de vista da teoria eco-
nômica, a regulação governamental da transparência dessas socie-
dades seria justificável como forma de corrigir falhas de mercado, 
em especial a assimetria informacional, aumentando a alocação efi-
ciente de recursos na economia. A exigência de maior transparência 
também seria justificável como um dever de prestar contas por parte 
daqueles que utilizam recursos públicos. Dessa forma, os balanços 
divulgados possibilitariam que os cidadãos monitorassem os resul-
tados dessas empresas, gerando um debate mais racional acerca da 
efetiva utilização dos recursos públicos.
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Abstract

This article aims to examine the transparency need of large companies 
in Brazil, based on an analysis of the economic costs and benefits 
expected of the legal requirement that these companies disclose 
their financial statements for society in general to access. From 
the point of view of economic theory, the government regulation of 
transparency of these companies would be justifiable as a way of 
correcting market failures, in particular informational asymmetry, 
increasing the efficient allocation of resources in the economy. The 
requirement for greater transparency would also be justified as a 
duty of accountability on the part of those who use public resources. 
Therefore, the disclosed balance sheets would enable citizens to 
monitor the results of these companies, thus creating a more rational 
debate on the effective use of public resources.

Keywords
Transparency. Disclosure. Financial accounting. Accounting 
regulation.
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Introdução

Em 2005, um grupo de especialistas participou de um encontro in-
ternacional promovido pela Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE), realizado em Istambul, para 
discutir o tema “governança corporativa de empresas não listadas 
em bolsa de valores em mercados emergentes”. Dentre os artigos 
publicados, como resultado do referido encontro, destaca-se o es-
tudo realizado por Philip Barry, com o título “Mandatory financial 
disclosure by private corporations: an economic analysis”. O autor 
argumentou que as normas de divulgação aplicáveis para os relató-
rios contábeis de grandes corporações privadas (de capital fechado) 
variam significativamente entre os países que compõem a OCDE. 
Depois de uma análise dos custos e benefícios da exigência de di-
vulgação das demonstrações contábeis por essas empresas, o autor 
concluiu que os países que não têm tradição de requerer a eviden-
ciação de tais relatórios devem tratar com cautela qualquer proposta 
regulatória que passe a exigir tal publicação, devendo analisar os 
custos e benefícios analisados dessa regulação.

Apesar de o resultado do estudo soar inconclusivo, fica evidente 
que o contexto econômico e social de cada país é uma variável fun-
damental para analisar a questão e para fundamentar a implementa-
ção de tal iniciativa: a regulação da transparência.

Notadamente, supõe-se que, apesar da complexidade enfrentada 
na mensuração dos benefícios esperados pela exigência de divulga-
ção por parte das grandes corporações não listadas em bolsa, em 
alguns países esses benefícios podem ser substancialmente superio-
res aos custos de compliance e publicação das empresas e de fisca-
lização da publicação pelos órgãos governamentais.

De qualquer modo, segundo Carvalhosa (2008), a Organização 
das Nações Unidas (ONU) recomenda que seja tornada pública a 
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posição patrimonial e os resultados econômicos das entidades que 
tenham influência nas comunidades nacionais.

No Brasil, em 2008, a aprovação da Lei 11.638/2007, que pro-
moveu importantes modificações em temas de natureza contábil, 
deu início a duas polêmicas que geraram uma grande repercussão 
na mídia nos meses seguintes à aprovação: (a) o impacto fiscal des-
sas modificações nas empresas, decorrente dos efeitos da imple-
mentação de novas práticas contábeis; e (b) a obrigatoriedade de 
 divulgação das demonstrações financeiras anuais por parte das so-
ciedades de grande porte.

O tema da segunda polêmica, objeto de análise do presente arti-
go, mostrou-se relevante no cenário econômico nacional, pelo fato 
de os grandes grupos nacionais e as subsidiárias brasileiras de gran-
des grupos internacionais, constituídos na forma de sociedade em-
presarial limitada, não serem obrigados até então a publicar suas de-
monstrações contábeis. Isso foi adequadamente destacado em uma 
matéria publicada no portal da Bovespa em 13 de maio de 2009, com 
o título “Análise de lei dá a grandes limitadas opção de não publicar 
balanços” (JULIÃO, 2009).

Conforme levantamento realizado, em 2008, pela revista Exame 
“Melhores e Maiores”, de junho de 2008, e pela publicação “Valor 
1000”, editada pelo Valor Econômico, de agosto de 2008, existiam 
então 219 empresas brasileiras constituídas na forma de sociedade 
limitada que se enquadravam no conceito de sociedade de grande 
porte (BRASIL, 2010).

Assim, grandes grupos empresariais seriam afetados por essa 
alteração da lei das sociedades por ações. Acerca dessa polêmica, 
o jornal Valor Econômico publicou, em 11 de janeiro de 2008, uma 
matéria com o título “Bancas divergem sobre lei contábil”, que re-
sume bem o debate jurídico que veio à tona sobre a  obrigatoriedade 
da publicação dos balanços das empresas limitadas de grande porte. 
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Segundo Goulart (2008), grandes escritórios de advocacia do país 
entendiam que havia a obrigação de divulgação dos balanços, e 
especialistas da área contábil argumentavam que “o espírito da lei 
requer a divulgação [...] Por que a empresa fica obrigada a elaborar 
demonstrações financeiras e auditá-las se não vai divulgá-las?”. No 
entanto, ainda conforme a matéria, a maioria dos escritórios de ad-
vocacia entendia que não existia a obrigatoriedade de divulgação 
de resultados por parte das companhias de grande porte de capital 
fechado e limitado. E foi este entendimento – o de que as sociedades 
limitadas não estariam obrigadas a publicar seus balanços – que 
predominou à época e ainda predomina nos dias atuais.

Entretanto, recentemente, em 25 de março de 2015, a Junta Co-
mercial do Estado de São Paulo (Jucesp) retomou a discussão do 
polêmico assunto ao emitir a Deliberação 2, abordando a publicação 
das demonstrações financeiras de sociedades empresariais e coope-
rativas de grande porte, no Diário Oficial do estado e em jornal de 
grande circulação, e do arquivamento das publicações dessas de-
monstrações e das atas que as aprovam.

Art. 1º. As sociedades empresárias e cooperativas considera-
das de grande porte, nos termos da Lei 11.638/2007, deverão 
publicar o Balanço Anual e as Demonstrações Financeiras 
do último exercício, em jornal de grande circulação no lo-
cal da sede da sociedade e no Diário Oficial do Estado (SÃO 
 PAULO, 2015).

Na retomada da discussão, busca-se examinar os custos e bene-
fícios econômicos esperados, no contexto brasileiro, em consequên-
cia da exigência legal de que as sociedades de grande porte, inde-
pendentemente de sua natureza jurídica, realizem a publicação de 
suas demonstrações financeiras para acesso da sociedade em geral.

Adicionalmente, além de discutir a importância da divulgação 
das demonstrações financeiras pelas empresas, também é realizada 
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nesse artigo da deliberação uma análise de questões como: (a) quais 
empresas devem divulgar suas demonstrações financeiras; (b) o 
que as empresas devem divulgar; (c) como as empresas devem di-
vulgar essas informações (formas de arquivamento e publicação); 
e (d) como pode ser realizado o acompanhamento e fiscalização 
dessa divulgação.

Justifica-se a realização do presente estudo dada a importân-
cia econômica e a utilidade social das sociedades de grande porte 
para a economia brasileira. Conforme já destacado, o assunto não é 
consenso entre participantes do mercado, apesar de existirem argu-
mentos favoráveis para que essas empresas se submetam ao mesmo 
nível de transparência de informações que as companhias abertas.

Assim, a relevância deste artigo decorre de uma análise dos 
custos e benefícios de divulgação dessas informações no contex-
to brasileiro e, principalmente, de reinserir tal assunto na agenda 
 atual, perante as iniciativas governamentais de ampliar o número de 
empresas de capital aberto. Historicamente, as empresas brasileiras 
são, predominantemente, financiadas pelo setor bancário, além dos 
recursos dos proprietários, e não têm a tradição de divulgação vo-
luntária de suas demonstrações financeiras.

Além desta breve introdução, o presente artigo contempla a 
análise da literatura acerca do tema “transparência corporativa”, 
com ênfase na análise econômica e social do disclosure contábil 
via divulgação das demonstrações financeiras. Na terceira seção, 
discutem-se as iniciativas de regulação da exigência de publicação 
das demonstrações financeiras no Brasil e a experiência de outros 
países sobre o tema. Em seguida, são analisados os argumentos fa-
voráveis e contrários à divulgação de demonstrações financeiras 
pelas sociedades de grande porte no contexto brasileiro. Na quinta e 
última seção, são apresentadas considerações finais acerca do tema.
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Transparência corporativa: análise econômica do 
disclosure contábil

No âmbito corporativo, o disclosure, frequentemente traduzido 
como evidenciação, pode ser caracterizado como a divulgação de 
informações sobre uma empresa. Gibbins, Richardson e  Waterhouse 
(1990) definem o disclosure como a divulgação de informações con-
tábeis quantitativas e/ou qualitativas por canais formais ou informais 
que objetivam oferecer informações úteis a possíveis  usuários delas.

Esse conceito está relacionado ao conceito de transparência 
corporativa, definida por Bushee, Piotroski e Smith (2004) como 
a disseminação de informação relevante e confiável acerca de de-
sempenho operacional, performance financeira, oportunidades de 
investimento, governança, valores e risco de uma empresa.

Na ótica da contabilidade, o disclosure representa a última fase 
do ciclo contábil, o qual é caracterizado, inicialmente, pelos proces-
sos de reconhecimento e mensuração dos eventos econômicos. De 
fato, o próprio objetivo principal da contabilidade, o de prover in-
formações úteis a seus usuários, é atingido mediante a evidenciação 
das demonstrações financeiras aos usuários externos à empresa.

É importante destacar que o disclosure pode se dar por meio de 
diversos canais de comunicação, por exemplo, a publicação das de-
monstrações contábeis propriamente ditas, o site da empresa, reunião 
com analistas, jornais etc. Apesar disso, as demonstrações contábeis 
são, em geral, consideradas o mais importante meio de comunicação 
das informações empresariais (HAIL, 2002).

Isso ocorre porque as demonstrações contábeis são a base para a 
formação de diversos tipos de contratos entre as partes (BEAVER, 
1998), como: remuneração de executivos, participação de funcio-
nários nos lucros, distribuição de dividendos e juros sobre o capital 
próprio aos acionistas, pagamento de impostos ao governo, estabe-
lecimento de restrições (covenants) de empréstimos etc.
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Outro ponto importante que aumenta a relevância das demonstra-
ções contábeis é o fato de serem, frequentemente, auditadas por par-
tes independentes. De acordo com Ashbaugh e Davis-Friday (2002), 
o processo de monitoramento exercido pelos auditores independen-
tes tende a tornar as demonstrações contábeis mais confiáveis.

Nesse contexto, em razão de sua importância na formação de 
con tratos e por serem “certificadas” por parte independente, as 
 demonstrações contábeis desempenham uma função extremamente 
relevante na economia: são a principal fonte de divulgação das in-
formações de uma empresa.

A função informacional do disclosure corporativo

A disponibilidade de informações é um elemento-chave para a alo-
cação eficiente de recursos e o crescimento da economia. A ausên-
cia de informações confiáveis impede a alocação de capital humano 
e financeiro (BUSHEE; SMITH, 2001), e o funcionamento eficiente 
do mercado financeiro depende, significativamente, do fluxo de in-
formações entre a companhia e seus stakeholders.

Contudo, a informação é imperfeita, sua obtenção tem custo, 
existe assimetria de informação, e o nível dessa assimetria é afetado 
pela ação das companhias e dos indivíduos (STIGLITZ, 2000). Con-
sequentemente, uma das principais barreiras ao desenvolvimento de 
certos mercados é o custo para se tornar bem-informado (YOUNG; 
GUENTHER, 2003).

Pode-se dizer que um investidor racional, que tem consciência 
de sua desvantagem informacional perante os usuários internos da 
empresa, apenas optará em investir na empresa caso suas incertezas 
sejam reduzidas a um nível satisfatório ou caso seja pago um prêmio 
por incorrer nos riscos decorrentes da falta de informação.



333Transparência das demonstrações financeiras das sociedades de grande 
porte no Brasil: um avanço necessário

Esse argumento baseia-se no problema de assimetria informacio-
nal existente entre usuários internos da empresa (gestores, acionis-
tas controladores etc.) e usuários externos (acionistas minoritários, 
credores etc.). George Akerlof, vencedor do Prêmio Nobel de Econo-
mia em 2001, foi o primeiro pesquisador (e talvez o mais importante) 
a modelar o conceito de assimetria informacional, em seu trabalho 
denominado “The market for ‘lemons’”, em 1970. Analiticamente, 
Akerlof (1970) demonstra que o problema de assimetria informa-
cional pode levar ao colapso do mercado, no qual, em seu exem-
plo, os vendedores de bons carros abandonariam o mercado por não 
obterem preços justos. Esse problema decorrente da existência de 
assimetria informacional é conhecido como seleção adversa, no qual 
uma das partes detém mais informações (conhecimento) que a outra 
sobre o que está sendo contratado, o que pode levar os compradores 
a selecionarem de maneira incorreta os termos da operação.

No mercado de capitais, a seleção adversa implica que duas ações 
de empresas de “qualidades” diferentes seriam negociadas com o 
mesmo preço. Consequentemente, o problema da seleção adversa 
prejudica o acesso das empresas ao crédito, o que pode resultar no 
abandono de diversos projetos potencialmente rentáveis, impedindo 
a alocação eficiente de recursos na economia. Um exemplo aplicável 
no sistema bancário ocorre quando a taxa de empréstimo ao consu-
midor é muito maior que a taxa básica de juros. Em razão da eleva-
ção das taxas de juros, bons pagadores (com risco de crédito baixo) 
não irão tomar novos empréstimos, pois consideram muito custoso 
o cumprimento do acordo, enquanto os maus pagadores (com alto 
risco de crédito) contam com incentivos para contratar novos em-
préstimos mesmo com uma taxa de juros maior, já que, em muitos 
casos, não têm intenção de honrar seus compromissos.1

1 Ver Jafee e Russell (1976) para um detalhamento dessa discussão.
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Nesse cenário de assimetria e seleção adversa, o disclosure cor-
porativo objetiva “nivelar” as informações entre os participantes do 
mercado. De acordo com Leuz e Wysocki (2008), isso acontece de 
duas maneiras. A primeira é que, com mais informações públicas 
disponíveis, torna-se mais difícil e mais caro conseguir informações 
privadas, o que resulta em menos investidores com  informações pri-
vilegiadas. A segunda é por o disclosure reduzir a incerteza acerca 
do valor da companhia, que, consequentemente, reduz a vantagem 
informacional que os investidores mais informados teriam. Nessa 
ótica, ambos os efeitos tendem a reduzir a proteção de preços im-
posta por investidores menos informados, gerando mais liquidez 
no mercado.

A ideia subjacente é que o disclosure reduz a assimetria apro-
ximando os níveis de informação entre os participantes do merca-
do, visto que uma informação que antes era privada, à qual apenas 
os controladores e/ou aqueles com informação privilegiada tinham 
acesso, torna-se pública. Dessa forma, o nível de assimetria infor-
macional diminui à medida que aumenta o nível de divulgação, isto 
é, eles mantêm uma relação inversa.

Do mesmo modo, o disclosure permite uma avaliação dos in-
vestimentos de maneira mais precisa, o que, de certa maneira, con-
tribuiria para a alocação mais eficaz de recursos escassos. Como o 
disclosure reduz a assimetria informacional, investidores e analistas 
conseguem tomar melhores decisões.

Constata-se, portanto, que o disclosure corporativo tem uma 
importante função informacional, mitigando o problema de sele-
ção adversa no mercado. Outra importante função do disclosure é 
aquela relacionada ao monitoramento dos administradores da com-
panhia, em razão dos conflitos de agência. Tais conflitos ocorrem, 
em especial, em razão dos diferentes incentivos econômicos de que 
gestores e provedores de capital dispõem (JENSEN; MECKLING, 
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1976). Caso se assuma que tanto os gestores quanto os provedo-
res de capital buscam maximizar seu próprio bem-estar, existe uma 
boa razão para acreditar que nem sempre os gestores irão agir de 
acordo com os melhores interesses daqueles que proveem o capi-
tal (SHLEIFER; VISHNY, 1997). Assim, os problemas de agência 
manifestam-se, sobretudo, mediante escolhas que não maximizam 
o valor dos acionistas.

Como um possível remédio para os conflitos de agência, surge a 
governança corporativa, que, segundo Shleifer e Vishny (1997), trata 
justamente dos mecanismos que os provedores de capital (acionistas 
e credores) utilizam para assegurar o retorno de seu investimento.

De acordo com esse panorama, o disclosure corporativo desem-
penha um importante papel de governança, de monitoramento, já 
que as demonstrações contábeis proveem um conjunto de informa-
ções verificáveis acerca da performance dos gestores da empresa, o 
que gera uma ligação central entre a contabilidade e a governança 
corporativa (SLOAN, 2001). Assim, a função de governança das de-
monstrações contábeis contribui, diretamente, para a  performance 
econômica da empresa, disciplinando gestores, por exemplo, a 
abandonar projetos não lucrativos.

A lógica é que a divulgação de informações sobre o desempenho 
da companhia tem valor, pois permite um julgamento mais acurado 
das ações do agente (gestor) (HOLMSTRON, 1979). Como conse-
quência, essa divulgação tende a levar gestores a investir menos em 
projetos que destruíssem (ou diminuíssem) o valor da companhia. 
Assim, verifica-se que o disclosure aumenta a eficiência na aloca-
ção de recursos. Nesse contexto, o disclosure pode ser visto como 
uma atividade que limita a transferência de recursos dos minoritá-
rios para os controladores na medida em que torna as companhias 
mais visíveis, funcionando como um mecanismo de proteção contra 
a expropriação (LA PORTA et al., 2000). De acordo com Bushee 
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e Smith (2001), o disclosure é um importante elemento da gover-
nança corporativa, já que permite aos investidores e a outras partes 
externas à empresa monitorar a performance e também compro-
missos contratuais.

Disclosure voluntário x disclosure obrigatório

O disclosure voluntário é aquele que excede o que é exigido pela 
legislação e representa uma escolha livre ( free choice) por parte dos 
gestores das empresas em divulgar informações adicionais para o 
processo decisório dos usuários (MEEK; ROBERTS; GRAY, 1995). 
Segundo Lanzana (2004), trata-se de uma importante ferramenta 
de diferenciação, pois possibilita às empresas oferecer informações 
sobre seu desempenho, estratégia, visão de mercado, programas de 
investimento etc.

Adotando-se uma perspectiva econômica, percebe-se que a re-
lação custo-benefício de se divulgar uma informação de forma vo-
luntária resulta em um disclosure total, parcial ou nulo. A ausên-
cia de custos de divulgação pressupõe uma divulgação completa 
 (VERRECCHIA, 2001), mas à medida que os custos aumentam, o 
disclosure tende a reduzir (YAMAMOTO; SALOTTI, 2006).

Segundo Murcia (2009), a literatura acerca do disclosure cor-
porativo para as companhias abertas é bastante ampla, e diversos 
estudos empíricos comprovaram que empresas com melhores prá-
ticas de disclosure podem usufruir de uma série de benefícios no 
mercado, como menor custo de capital próprio, menor custo de ca-
pital de terceiros, ações mais líquidas e com menor volatilidade, 
maior acompanhamento por parte dos analistas e maior número de 
investidores institucionais.

Ora, mas se existem tantos possíveis benefícios, por que, na prá-
tica, o disclosure de muitas empresas é reduzido? Ou, ainda, por 
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que algumas empresas sequer publicam seu faturamento anual? De 
acordo com uma perspectiva racional, muitas empresas divulgam 
poucas informações, ou não divulgam qualquer informação, por-
que existem custos com o disclosure. Como exemplos desses custos, 
podem-se destacar: custos de preparação e elaboração das infor-
mações, custos de auditoria, custos de publicação, custos políticos, 
relacionados ao maior monitoramento da sociedade, e também cus-
tos de propriedade, decorrentes da divulgação de uma informação 
estratégica a concorrentes (MURCIA, 2009).

Assim, quando a empresa divulga, voluntariamente, uma infor-
mação, assume-se que os benefícios dessa divulgação superam seus 
custos (COOKE, 1992; VERRECCHIA, 2001). Nesse contexto, 
adotando uma abordagem econômica, não haveria necessidade de 
obrigar uma empresa a divulgar informações quando os benefícios 
da divulgação dessa informação superassem seus custos.

Mas e quando os custos superam os benefícios? Assumindo-se 
uma racionalidade econômica por parte dos gestores, na ausência 
de obrigatoriedade, não haveria disclosure de determinada informa-
ção, ou ainda de qualquer informação da empresa, quando os custos 
de sua divulgação fossem superiores a seus benefícios. Ora, nesse 
cenário, existiria um gap entre o que as empresas estão dispostas a 
evidenciar e o que os usuários e a sociedade, efetivamente, deman-
dam. E esta seria, justamente, a razão da regulação do disclosure 
corporativo: exigir as informações de que os usuários necessitam 
e que as empresas não estão dispostas a divulgar voluntariamente.

Assim, uma das possíveis justificativas para o disclosure obri-
gatório é sua função como mecanismo de comprometimento, já 
que obriga a empresa a divulgar informações em tempos bons ou 
ruins (BUSHEE; LEUZ, 2005). Seria, portanto, justificado como 
uma forma de exigir que a empresa divulgasse informações, mesmo 
quando isso trouxesse para ela mais malefícios do que benefícios. 
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Nesses casos, portanto, seria necessário regular o disclosure corpo-
rativo, por meio de leis e normas, obrigando as empresas a divulgar 
suas demonstrações contábeis.

De acordo com Hendriksen e Van Breda (1999), existem evi-
dências de que as empresas relutam em aumentar sua divulgação 
financeira, sem que haja pressão proveniente da comunidade local 
ou do poder público. Diante disso, a regulação surge como baliza-
dor do processo de divulgação corporativa, tornando obrigatório o 
fornecimento de um conjunto mínimo de informações à sociedade. 
Esses argumentos estão fundamentados na possível incapacidade 
do mercado de disciplinar adequadamente o processo de evidencia-
ção corporativa.

É importante ressaltar que, conforme observado na revisão de li-
teratura, o tema analisado pelo presente artigo – a divulgação de 
informações por empresas não listadas em bolsa – é pouco aborda-
do pela comunidade científica da área de contabilidade e finanças. 
Isso ocorre porque a maior parte das pesquisas busca analisar com-
panhias abertas e a função do disclosure corporativo no mercado 
de capitais.

Teorias da regulação: quando e por que regular o 
disclosure corporativo

As pesquisas empíricas sobre regulação utilizam quatro teorias (ou 
modelos) que ajudam a explicar o porquê de o governo regular o 
comportamento das empresas (e indivíduos), permitindo melhor 
compreensão do problema em análise neste artigo. As teorias de-
senvolvidas apresentam motivações e objetivos diferentes para o 
processo de regulação, conforme indicado no Quadro 1.
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Quadro 1
Teorias da regulação

Teorias da 
regulação

Descrição

Teoria do 
interesse 
público

Defende que o governo deve intervir no mercado quando 
este não apresentar condições de competitividade 
adequadas e falhar na alocação eficiente dos recursos. 
Nesses casos, os políticos buscarão servir ao interesse 
público para corrigir as falhas de mercado. 

Teoria 
econômica 
da 
regulação

Discute os incentivos e consequências econômicas da 
redistribuição de benefícios decorrentes da atividade 
de regulação. A regulação é vista como uma resposta a 
demandas de grupos de interesses agindo para ampliar 
seus próprios benefícios.

Teoria da 
escolha 
pública

Reconhece que: (a) os indivíduos no governo (políticos 
e reguladores) agem em interesse próprio; e (b) os 
indivíduos não são oniscientes. Dessa maneira, a 
regulação não busca ampliar o interesse público, mas 
sim aumentar os próprios interesses privados dos 
governantes.

Teoria da 
captura

Afirma que políticos e reguladores são “capturados” por 
interesses especiais dos entes regulados, de modo que a 
regulação dos mercados pode servir a interesses privados, 
e não para eliminar falhas de mercado, como seria o 
desejado para atender ao interesse público.

Fonte: Elaboração própria, com base em Dudley e Brito (2012).

Entre as teorias mencionadas, a que mais auxilia na explicação 
das razões para regular (ou não) determinado comportamento hu-
mano ou empresarial – a saber, o disclosure corporativo – é a teoria 
do interesse público. De acordo com essa teoria, os mercados não 
são completamente eficientes na alocação de recursos, e em cer-
tos casos a intervenção do governo pode ser apropriada. Segundo 
 Dudley e Brito (2012), as falhas de mercado podem ser agrupadas 
em quatro categorias:
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i. Externalidades: ocorrem quando uma parte toma decisões 
que impõem custos ou benefícios para outra parte que não 
participou da decisão. Se essas decisões afetam o bem-estar 
de terceiros o suficiente para que a parte tenha de pagar para 
alterá-los, então os recursos não são alocados de modo que 
todos os custos sejam internalizados por algum participante 
do mercado.

ii. Bens públicos: são aqueles para os quais os custos para pro-
ver uma unidade adicional são residuais e nos quais é muito 
custoso excluir usuários.

iii. Ausência de competição (poder de monopólios): o poder de 
mo nopólio permite que uma empresa controle os preços 
de mercado, violando as condições perfeitas de mercado. A 
ausência de competição no mercado faz com que os preços 
praticados possam ser abusivos.

iv. Assimetria informacional: os mercados podem não alocar os 
recursos de forma eficiente em função de não estarem com-
pletamente informados. A ausência de informações perfeitas/
completas em uma transação não exige necessariamente a in-
tervenção governamental.

Assim, na ótica da teoria do interesse público, a regulação: (a) fa-
ria com que as empresas internalizassem os custos, (b) esclareceria 
o direito de propriedade, (c) regularia monopólios ou (d) forçaria as 
empresas a prover informação.

Ressalta-se que, segundo Dudley e Brito (2012), a teoria da es-
colha pública leva a resultados opostos à teoria do interesse público. 
Por outro lado, a teoria da escolha pública pode levar a conclusões 
similares à teoria econômica da regulação, na qual as mudanças nas 
leis podem privilegiar um grupo ou outro. De acordo com a teoria 
da escolha pública, a intervenção governamental pode criar mais 
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ineficiência que aquela existente na situação inicial quando identifi-
cada uma falha de funcionamento do mercado, podendo, assim, tal 
intervenção produzir uma falha do governo na regulação. Destaca-
-se, ainda, que a teoria econômica da regulação parte das premissas 
de que: (a) os agentes são racionais e buscam ampliar seus benefí-
cios; (b) um grupo de interesse pode convencer o governo a usar seu 
poder coercitivo para beneficiar o grupo; e (c) o governo tem poder 
coercitivo ao impor a aplicação de leis e regulamentos (DUDLEY; 
BRITO, 2012). Dessa forma, a regulação é viesada para beneficiar 
grupos de interesses por meio da regulação de questões específicas. 
Notadamente, a regulação irá refletir um balanço de forças políticas 
mais do que servir ao interesse de uma indústria regulada, como 
a teoria da captura sugere. A teoria da captura falha em explicar 
por que os reguladores são capturados e por quem. Por fim, vale 
destacar, ainda, que a teoria do interesse público também tem suas 
limitações, tais como: (a) ter como premissa que o ganho social lí-
quido será maior com a regulação do que sem ela, sem explicar o 
mecanismo pelo qual a solução irá ocorrer; e (b) não ajudar a prever 
quando haverá regulação.

Especificamente acerca do disclosure corporativo, nota-se a ne-
cessidade, conforme já discutido ao longo desta seção, de reduzir 
a assimetria informacional entre a empresa e a sociedade. No caso 
das sociedades de grande porte, não obrigadas a divulgar demons-
trações financeiras, a assimetria existente é enorme, haja vista que 
muitas delas sequer publicam informações básicas, como seu fatu-
ramento e seu número de funcionários.

Os argumentos favoráveis e contrários à divulgação de demons-
trações financeiras pelas sociedades de grande porte no contexto 
brasileiro serão aprofundados a seguir.
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Exigência de publicação das demonstrações 
financeiras: regulação nacional e internacional
Legislação (leis e projetos de leis) aplicável no Brasil
A exigência de publicação das demonstrações contábeis está defi-
nida na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976,2 que dispõe sobre as 
sociedades por ações,3 conforme destacado a seguir.

Seção II – Demonstrações Financeiras – Disposições Gerais

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará ela-
borar, com base na escrituração mercantil da companhia, as se-
guintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com 
clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações 
ocorridas no exercício:
I – balanço patrimonial;
II – demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III – demonstração do resultado do exercício;
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela 
Lei 11.638, de 2007);
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 
(Incluído pela Lei 11.638, de 2007.)

§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas4 
com a indicação dos valores correspondentes das demonstra-
ções do exercício anterior. [...]

2 Toda a legislação mencionada está disponível em <www.planalto.gov.br> ou em 
<www.cvm.org.br>.

3 Segundo a Lei 6.404/1976, a “companhia” ou “sociedade anônima” pode ser 
aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou 
não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários, sob a supervi-
são da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (BRASIL, 1976).

4 Destaca-se que a CVM está autorizada por lei (ver artigo 4º da Lei 11.638/2007) 
a definir diferentes níveis de exigência (inclusive de divulgação de informa-
ções) que poderão ser especificados por categorias de companhias abertas e 
demais emissores de valores mobiliários em função de seu porte e de espécies e 
classes dos valores mobiliários por eles emitidos e negociados no mercado.
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§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas ex-
plicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações con-
tábeis necessários para esclarecimento da situação patrimo-
nial e dos resultados do exercício. [...]

§ 6º A companhia fechada com patrimônio líquido, na data 
do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 
não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração 
dos fluxos de caixa. (Redação dada pela Lei 11.638, de 2007.)

§ 7º A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu crité-
rio, disciplinar de forma diversa o registro de que trata o § 3o 
deste artigo. (Incluído pela Lei 11.941, de 2009.) (BRASIL, 
1976, grifos nossos).

Em relação às sociedades de grande porte, constituídas sobre 
outra natureza jurídica, atualmente não existe a obrigatorieda-
de de divulgação de suas demonstrações financeiras, ainda que a 
Lei 11.638/2007 tenha instituído a obrigatoriedade de sua escritura-
ção, elaboração e auditoria, como destacado a seguir.

Demonstrações Financeiras de Sociedades de Grande 
Porte
Art. 3o Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que 
não constituídas sob a forma de sociedades por ações, as 
disposições da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre 
escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e 
a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor re-
gistrado na Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo único. Considera-se de grande porte, para os fins 
exclusivos desta Lei, a sociedade ou conjunto de socieda-
des sob controle comum que tiver, no exercício social an-
terior, ativo total superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e 
quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a 
R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de  reais) (BRASIL, 
2007b, grifos nossos).
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Cabe destacar que o texto original do projeto de alteração 
da Lei 6.404/1976 (Projeto de Lei 3.741/2000), que deu origem 
à Lei 11.638/2007, apresentava a seguinte redação:

Demonstrações Financeiras de Sociedades de Grande Porte

Art. 3º As disposições relativas à elaboração e publicação 
de demonstrações contábeis, inclusive demonstrações con-
solidadas, e a obrigatoriedade de auditoria independente, 
previstas na lei das sociedades por ações, relativamente às 
companhias abertas, aplicam-se também às sociedades de 
grande porte, mesmo quando não constituídas sob a forma 
de sociedades por ações.

§ 1º Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos 
desta Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades que façam 
parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum 
que possuírem, no exercício social anterior, ativo acima de 
R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) ou receita 
bruta anual acima de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta 
milhões de reais).

§ 2º As publicações ordenadas neste artigo deverão ser ar-
quivadas no Registro do Comércio.

Art. 4º As sociedades de grande porte ficam sujeitas, para 
efeito do disposto neste capítulo, ao poder regulamentar e 
disciplinar da Comissão de Valores Mobiliários, aplican-
do-se, no que couber, a legislação do mercado de valores mo-
biliários (BRASIL, 2000, grifos nossos).

Conforme já comentado, mesmo com a alteração do conteúdo do 
projeto de lei, surgiu, na época, uma polêmica acerca da existência 
ou não da obrigatoriedade de divulgação das demonstrações finan-
ceiras por parte das sociedades de grande porte. Diversas matérias 
foram publicadas em jornais de grande circulação (e outras mídias) 
com opiniões de especialistas defendendo tanto a necessidade de 
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publicação das demonstrações financeiras pelas empresas de gran-
de porte, quanto a tese oposta.

O Quadro 2 contém alguns exemplos de notícias divulgadas na 
mídia sobre o tema.

Quadro 2
Notícias publicadas na mídia especializada sobre a 
contabilidade de empresas de grande porte

Data Título Fonte
11.1.2008 Bancas divergem sobre lei contábil Valor Econômico
22.1.2008 As limitadas e a publicação de balanços Valor Econômico
5.2.2009 Publicação de números de limitadas rende 

polêmica
Valor Econômico

4.3.2009 As empresas limitadas e as novas 
alterações na Lei das S.A.

Valor Econômico

13.5.2009 Análise de lei dá a grandes limitadas 
opção de não publicar balanços

Site da Bovespa

29.6.2009 A auditoria das sociedades de grande porte Valor Econômico
Fonte: Elaboração própria.
Nota: As notícias publicadas estão disponíveis no site do jornal Valor Econômico 
e no site da BM&FBovespa.

Modesto Carvalhosa, renomado professor e advogado, por exem-
plo, defendeu em seu estudo (CARVALHOSA, 2008) que a inter-
pretação sistemática, funcional e teleológica da Lei 11.638/2007 
permitia concluir que todas as sociedades de grande porte, indepen-
dentemente de seu tipo societário, deveriam elaborar e publicar suas 
demonstrações financeiras.

Segundo Carvalhosa (2008), a Lei 11.638/1976 não faz referência 
expressa à publicação das demonstrações financeiras, mas a asserti-
va de que as limitadas de grande porte não estariam obrigadas a pu-
blicar suas demonstrações financeiras trata-se de uma interpretação 
sem qualquer tecnicalidade normativa. De acordo com ele,
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as demonstrações financeiras das limitadas de grande porte 
devem obedecer ao regime jurídico estabelecido nos artigos 
176 e seguintes da lei societária, que determina que as demons-
trações de cada exercício serão publicadas  (CARVALHOSA, 
2008, p. 14).

Para o jurista,
a nova lei não trouxe expresso em seu texto a obrigatoriedade 
de publicação das demonstrações financeiras de empresas de 
grande porte, visto que já há no referido artigo 176 essa deter-
minação, sendo desnecessária sua repetição no contexto do 
artigo 3º (CARVALHOSA, 2008, p. 16).

Destaca-se que o texto do anteprojeto de lei deixava bem cla-
ra a exigência de publicação das referidas demonstrações, mas o 
texto do anteprojeto foi vetado parcialmente, conforme indicado na 
Mensagem do Presidente da República 1.045, de 28 de dezembro de 
2007, ao presidente do Senado Federal.

Em 14 de janeiro de 2008, a Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), que contribuiu para a elaboração do Projeto de Lei 3.741, 
emitiu um comunicado ao mercado, informando que não existe 
menção expressa na Lei 11.638/2007 quanto à obrigatoriedade de 
publicação das demonstrações financeiras pelas empresas limitadas 
de grande porte e que elas podem, voluntariamente, divulgá-las para 
o atendimento de solicitações específicas de seus credores, fornece-
dores, clientes, empregados etc. (CVM, 2008).

Não resta dúvida de que esse tópico gerou muita polêmica na épo-
ca, mas, depois do pronunciamento da CVM, essa polêmica foi encer-
rada, pelo menos em relação à nova lei. Assim, as empresas de grande 
porte de capital fechado, à luz da manifestação da CVM, não teriam 
a obrigatoriedade de divulgação de suas demonstrações financeiras.

Em 17 de junho de 2008, o senador Adelmir Santana encaminhou 
o Projeto de Lei 243, propondo que as sociedades de grande porte 
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passassem a publicar suas demonstrações financeiras na internet ou 
em jornal de grande circulação, independentemente da forma de sua 
constituição societária. O Projeto de Lei apresentou o seguinte texto:

Art. 3º Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda 
que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, 
as disposições da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, so-
bre escrituração, elaboração e publicação de demonstrações 
financeiras e obrigatoriedade de auditoria independente por 
auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

§ 1º Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos des-
ta Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle co-
mum que tiver, no exercício social anterior, ativo total superior 
a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) 
ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezen-
tos milhões de reais).

§ 2º As sociedades de que trata o caput deste artigo publica-
rão as suas demonstrações financeiras em jornal de grande 
circulação ou, alternativamente, na rede mundial de com-
putadores, em sítios credenciados pelas Juntas Comerciais 
ou pela Comissão de Valores Mobiliários (NR) (BRASIL, 
2008, grifos nossos).

O Projeto de Lei 243/2008 destacou como principal justificativa 
para a proposta de alteração de lei o fato de que a publicidade das 
informações contábeis das sociedades brasileiras contribui para a 
solidez do sistema econômico produtivo brasileiro, bem como asse-
gura os direitos dos investidores.

Em 22 de abril de 2010, o parecer do senador Cícero Lucena, 
relator do projeto na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, foi voto favorável à aprovação do Pro-
jeto de Lei do Senado 243/2008, com a emenda a seguir:
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§ 2º As sociedades de que trata o caput deste artigo publicarão 
as suas demonstrações financeiras em jornal de grande circula-
ção e, facultativamente, na rede mundial de computadores, em 
sítios credenciados pelas Juntas Comerciais ou pela Comissão 
de Valores Mobiliários (NR) (BRASIL, 2010, grifos nossos).

O conteúdo do parecer apresentado na comissão destaca que a 
Lei 1.638/2007 criou a classificação de sociedade de grande porte 
exigindo que essas empresas, independentemente do tipo societário 
adotado, obedeçam às regras da Lei 6.404/1976 sobre escrituração e 
elaboração de demonstrações financeiras. Assim, o relator argumen-
ta que “a publicação da demonstração financeira deriva de sua ela-
boração e da obrigatoriedade de auditoria externa da empresa, não 
tendo sentido elaborar a demonstração financeira sem publicá-la” e, 
adicionalmente, ressalta que a Lei 11.638/2007 torna mais transpa-
rente para o público as informações sobre as atividades empresariais 
das sociedades limitadas de grande porte no Brasil (BRASIL, 2010).

Em 10 de outubro de 2013, o Projeto de Lei 243/2008 foi dis-
tribuído ao senador Walter Pinheiro para emissão de relatório no 
âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Em 
26 de dezembro de 2014, o projeto de lei foi arquivado ao fim da le-
gislatura, em atendimento ao regimento interno do Senado Federal.5

Quanto à forma de divulgação das demonstrações contábeis, o 
projeto de lei dispensa a publicação das demonstrações financeiras 
da sociedade de grande porte em órgão oficial da União, do estado ou 
do Distrito Federal. De acordo com o artigo 289 da Lei 6.404/1976, 
atualmente as empresas devem efetuar a divulgação de suas de-
monstrações financeiras em publicações governamentais e jornais 
de grande circulação.

5 De acordo com as normas do Senado Federal, a continuidade da tramitação de 
uma matéria que tenha sido arquivada requer a assinatura de um terço da com-
posição da Casa e aprovação pelo Plenário até sessenta dias depois do início da 
primeira sessão legislativa da legislatura seguinte.
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Art. 289. As publicações ordenadas pela presente Lei serão 
feitas no órgão oficial da União ou do Estado ou do Distrito 
Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da 
companhia, e em outro jornal de grande circulação editado 
na localidade em que está situada a sede da companhia. (Re-
dação dada pela Lei 9.457, de 1997.)

§ 1º A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar 
que as publicações ordenadas por esta Lei sejam feitas, tam-
bém, em jornal de grande circulação nas localidades em que os 
valores mobiliários da companhia sejam negociados em bolsa 
ou em mercado de balcão, ou disseminadas por algum outro 
meio que assegure sua ampla divulgação e imediato acesso às 
informações. (Redação dada pela Lei 9.457, de 1997.) [...]

§ 5º Todas as publicações ordenadas nesta Lei deverão ser 
arquivadas no registro do comércio.

§ 6º As publicações do balanço e da demonstração de lu-
cros e perdas poderão ser feitas adotando-se como expres-
são monetária o milhar de reais. (Redação dada pela Lei 9.457, 
de 1997.)

§ 7º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, as com-
panhias abertas poderão, ainda, disponibilizar as referidas 
publicações pela rede mundial de computadores. (Incluído 
pela Lei 10.303, de 2001.) (BRASIL, 1976).6

6 Em 24 de novembro de 2010, foi aprovado o requerimento 725, do senador Pa-
paléo Paes, que solicitou que os projetos de lei do Senado 243/2008 e 323/2006 
tramitassem em conjunto no Senado Federal. O Projeto de Lei 323, de 7 de de-
zembro de 2006, autoriza a utilização da internet como veículo de comunicação 
oficial, visando ampliar a cultura de transparência e o controle social da gestão 
pública. O artigo do referido projeto apresenta os seguintes termos: “Art. 1º. A 
União, Estados, Municípios e demais órgãos públicos poderão utilizar a internet 
como veículo de comunicação oficial” (BRASIL, 2006).
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Ainda em relação à forma de divulgação das demonstrações 
contábeis, destaca-se o Projeto de Lei 5.061, de 27 de fevereiro de 
2013 (BRASIL, 2013b), de iniciativa do deputado federal Anthony 
Garotinho, que altera o artigo 289 da Lei 6.404/1976, exigindo que: 
(a) as publicações realizadas pelas empresas, em decorrência de exi-
gências da Lei das Sociedades Anônimas, sejam disponibilizadas 
na internet; e (b) as publicações requeridas pela Lei das Socieda-
des Anônimas sejam arquivadas no registro do comércio, o qual 
também deverá disponibilizá-las na internet. Segundo a justificativa 
apresentada, o projeto visa aumentar publicidade, transparência e 
economicidade (redução dos custos de publicação), bem como evi-
tar maior agressão ao meio ambiente.7

Além da publicação das demonstrações financeiras no Diário 
Oficial e de seu arquivamento na junta comercial, as empresas com 
registro na CVM são obrigadas a apresentar suas demonstrações 
financeiras – (entrega do formulário Demonstrações Financeiras 
Padronizadas (DFP) –, conforme estabelecido no Inciso I, do artigo 
16, da Instrução CVM 202/1993.8 Com o Decreto 6.022, de 22 de ja-
neiro de 2007 (BRASIL, 2007a), que instituiu o Sistema Público de 

7 Em 2008, o Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), do Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), emitiu o 
Ofício-Circular 99/2008, no qual considerava facultativa a publicação das de-
monstrações financeiras das sociedades de grande porte nos jornais oficiais ou 
em outros meios de divulgação, para o efeito de ser deferido seu arquivamento 
nas juntas comerciais. Em processo de iniciativa da Associação Brasileira de 
Imprensas Oficiais (Abio), a juíza da 25ª Vara Federal de São Paulo suspendeu 
os efeitos do Ofício-Circular 99/2008, item 7, concedendo liminar impedindo 
que as empresas registrassem atos societários nas juntas comerciais sem que 
tenham publicado seus balanços em jornais (SÃO PAULO, 2010).

8 De acordo com a Instrução CVM 245/1996, as companhias abertas com registro 
para negociação de seus títulos e valores mobiliários em bolsa de valores ou 
mercado de balcão organizado e cujo faturamento bruto anual consolidado, no 
exercício imediatamente anterior, tenha sido inferior a R$ 100 milhões, estão 
dispensadas da apresentação do Relatório de Revisão Especial da ITR (artigo 
1º, inciso I, alínea “b”).
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Escrituração Digital (Sped),9 as empresas ainda são obrigadas a dis-
ponibilizar eletronicamente seus balanços para: a Secretaria da Re-
ceita Federal do Ministério da Fazenda; administrações tributárias 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e órgãos e entida-
des da administração pública federal (direta e indireta) que tenham 
atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização 
dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isen-
tas, conforme estabelecido posteriormente pelo Decreto 7.979/2013.

Quanto à fiscalização e à sanção (enforcement), as companhias 
com registro na CVM estão sujeitas a multas pecuniárias (artigo 18, da 
Instrução CVM 202/1993), caso não disponibilizem suas demonstra-
ções contábeis. Ademais, podem ter seu registro de companhia aber-
ta suspenso ou cancelado, nos termos da Instrução CVM 287/1998.

Sobre o Registro Público de Empresas Mercantis, a Lei 8.934, de 
18 de novembro de 1994, estabelece as regras relativas à prova 
de publicidade de atos societários.

Experiência internacional sobre o tema

Esta subseção expõe de forma resumida a experiência internacional 
relacionada à exigência de publicação de demonstrações financeiras 
por empresas de capital fechado, em especial as de grande porte.

Os países analisados em comparação com o Brasil fazem parte 
do G7, grupo que reúne os sete países mais industrializados e eco-
nomicamente desenvolvidos do mundo: Estados Unidos da América 
(EUA), Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Inglaterra (trata-
-se do antigo G8, com a Rússia excluída do grupo em 2014).

9 Segundo o Decreto 7.979/2013, o “Sped é instrumento que unifica as atividades 
de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos 
que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas 
jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, 
de informações” (BRASIL, 2013a).
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Como regra geral, os países analisados exigem que apenas as 
empresas que negociam títulos e valores mobiliários em bolsa de 
valores tenham registro na comissão de valores mobiliários local – 
Securities Exchange Commission (SEC), CVM etc. – e divulguem 
suas demonstrações financeiras auditadas. Destaca-se, por exem-
plo, a legislação norte-americana pela qual as empresas com mais 
de quinhentos investidores e mais de US$ 10 milhões em ativos são 
obrigadas a ter registro no órgão regulador do mercado de capitais. 
Na Inglaterra, a exigência de arquivamento e publicação das de-
monstrações financeiras é aplicável a todas as empresas com respon-
sabilidade limitada ao capital aplicado (limited liability companies).

Notadamente, em relação às empresas de capital fechado, as 
informações apresentadas no Quadro 3 demonstram que existem 
situações bastante variadas quanto à exigência de publicação das 
demonstrações financeiras. Os países-membros da União Europeia 
adotam um sistema de evidenciação mínima, conforme definido 
nas normas diretivas do bloco econômico. A primeira diretiva (First 
Council Directive, Dir. 68/151/EEC, de 9 de março de 1968) estabe-
lece que as empresas com responsabilidade limitada ao capital apli-
cado devem arquivar suas demonstrações financeiras auditadas, nos 
termos da quarta diretiva (Dir. 78/660/EEC, de 25 de julho de 1978).

Liebman, Sonnie e Bojilova (2012) argumentam que os países 
que compõem a comunidade europeia são livres para implementar 
regras mais rigorosas ou que reduzam as exigências de evidenciação 
para as médias e pequenas empresas. Esses autores também indi-
cam que os países da comunidade europeia têm regras mais exigen-
tes que os EUA, com o objetivo de proteger o interesse de terceiros 
(credores, fornecedores, empregados, entre outros). Nos EUA, por 
outro lado, a premissa é que os potenciais acionistas, credores e par-
ceiros de negócios de empresas de capital fechado podem requerer 
as informações de que eles necessitam como uma condição para 
realização de seus investimentos e empréstimos.
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Quadro 3
Publicação de demonstrações financeiras de empresas 
privadas de capital fechado em países do G7 e Brasil
País Exige divulgação? Demonstrações 

consolidadas? 
Exige auditoria 

externa?
Brasil NÃO

(Projeto de lei)
SIM
(Para sociedades 
anônimas: todas; 
demais sociedades: 
com ativo superior 
a R$ 240 milhões 
ou receita bruta 
anual superior a 
R$ 300 milhões)

SIM
(Para sociedades 
anônimas: todas; 
demais sociedades: 
com ativo superior a 
R$ 240 milhões ou receita 
bruta anual superior a 
R$ 300 milhões)

Canadá NÃO N/A N/A
Estados 
Unidos da 
América

NÃO N/A N/A

Japão NÃO N/A SIM
(Para empresas com 
capital superior a 
¥ 500 milhões ou 
passivo total superior a 
¥ 20 bilhões)

Alemanha SIM
(Para empresa que 
atenda a dois dos três 
critérios: (a) vendas 
anuais maiores 
que € 8,8 milhões, 
(b) ativos maiores 
que € 4,4 milhões, e 
(c) mais de cinquenta 
empregados – média-
ano) 

SIM
(Para empresa com 
vendas maiores de 
€ 38 milhões ou 
vendas maiores 
€ 19 milhões e mais 
de 250 empregados)

SIM
(Para empresa que atenda 
a dois dos três critérios: 
(a) vendas maiores 
€ 8,8 milhões, (b) ativos 
maiores € 4,4 milhões, 
e (c) mais de cinquenta 
empregados)

França SIM
(Para todas)

SIM
(Para todas)

SIM
(Para todas as sociedades 
anônimas, as sociedades 
em comandita por ações 
e as sociedades por 
ações simplificadas; 
para as sociedades 
de responsabilidade 
limitada: com ativos 
maiores € 1,55 milhões, 
vendas anuais maiores 
que € 3,1 milhões e mais 
de cinquenta empregados; 
últimos dois anos)

(Continua)
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(Continuação)

País Exige divulgação? Demonstrações 
consolidadas? 

Exige auditoria 
externa?

Itália SIM
(Para empresa que 
atenda a dois dos três 
critérios: (a) vendas 
anuais maiores 
que € 8,8 milhões, 
(b) ativos maiores 
que € 4,4 milhões, e 
(c) mais de cinquenta 
empregados – média-
ano)

SIM
(Para empresa que 
tenha atingindo os 
seguintes limites nos 
dois últimos anos: 
(a) ativos maiores 
que € 17,5 milhões, 
(b) vendas anuais 
maiores que 
€ 35 milhões, e 
(c) número médio de 
empregados no ano 
de 250 milhões)

SIM
(Para empresa que atenda 
a dois dos três critérios: 
(a) vendas anuais maiores 
que € 8,8 milhões, 
(b) ativos maiores que 
€ 4,4 milhões, e 
(c) mais de cinquenta 
  em pre gados – média-ano)

Inglaterra SIM
(Para todas as 
empresas com 
responsabilidade 
limitada e grandes 
corporações. As 
empresas menores 
divulgam apenas 
o balanço, sem 
auditoria)
(Para empresa 
que atenda a dois 
dos três critérios: 
(a) ativos maiores 
que £ 2,8 milhões, 
(b) vendas anuais 
maiores que € 5,6 
milhões, e (c) mais 
de cinquenta 
empregados)

SIM
(As pequenas 
empresas – aquelas 
com vendas inferiores 
a £ 6,5 milhões e 
ativos inferiores a 
£ 3,25 milhões – são 
dispensadas dessa 
obrigação)

SIM
(As pequenas empresas – 
aquelas com vendas 
inferiores a £ 6,5 milhões 
e ativos inferiores a 
£ 3,25 milhões – são 
dispensadas de auditar 
suas contas anuais: regra 
geral, desde 2008)

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações disponíveis em: Barry (2005), que analisou 
os países que compõem o G5, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili 
and The Association of Chartered Certified Accountants (2009), para os dados referentes à Itália 
e à Inglaterra; Lei Companies Act 2006, para a Inglaterra; e Lei Limited Partnerships Act, R.S.O. 
1990, c. L.16, para o Canadá.
Notas: (1) N/A = Não Aplicável. (2) As informações apresentadas estão baseadas nas legislações 
federais dos países indicados. Eventualmente, em alguns países, os estados têm autonomia para 
definir suas próprias exigências de divulgação. (3) O conjunto das demonstrações financeiras 
a serem publicadas em alguns países pode variar de acordo com o porte ou tipo societário da 
empresa. (4) A tabela não faz referência ao conjunto de práticas contábeis que deve ser seguido na 
preparação das referidas demonstrações financeiras (normas contábeis locais ou internacionais).
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Definição de sociedade de grande porte

Uma das questões complexas relacionadas à regulação da obriga-
toriedade de divulgação das demonstrações contábeis é a forma de 
definição de uma sociedade de grande porte. A definição operacio-
nal pode utilizar como referência o valor monetário do total do ativo 
ou do total da receita operacional bruta ou líquida, número de em-
pregados ou número de acionistas10 da empresa, por exemplo. Adi-
cionalmente, pode-se considerar uma sociedade individualmente ou 
um grupo econômico (conjunto de sociedades sob controle comum) 
no cômputo das referidas métricas.

A escolha dessas métricas e de seus respectivos limites é ex-
tremamente relevante na determinação de quais empresas devem 
divulgar suas demonstrações contábeis, caso o porte seja o critério 
selecionado para fixar tal exigência.

De maneira geral, os critérios utilizados como referência variam 
significativamente de país para país, e os parâmetros utilizados nos 
países da comunidade europeia, por exemplo, são mais rigorosos 
que o da proposta do Projeto de Lei 243/2008.

No Brasil, de acordo com a Lei 11.638/2007, as sociedades de 
grande porte são aquelas com ativo acima de R$ 240 milhões ou 
receita bruta anual acima de R$ 300 milhões no exercício social an-
terior, considerando a sociedade ou um conjunto de sociedades que 
façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum.

Questões como o tipo societário (S.A. ou Ltda.) são tratadas de 
forma diferente entre os países. Enquanto na comunidade europeia 
as empresas de responsabilidade limitada têm obrigação de divulga-

10 Nos EUA, por exemplo, as empresas com mais de cinquenta acionistas e mais 
de US$ 10 milhões em ativos são obrigadas a ter registro na SEC e divulgar suas 
demonstrações financeiras.
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ção, no Brasil a ênfase encontra-se apenas nas grandes corporações 
com essa mesma natureza jurídica.

Complementarmente, é razoável supor que determinados setores 
de atividades, em decorrência de suas características e de sua rele-
vância econômica, poderiam também ter o mesmo tipo de exigên-
cia, independentemente do porte da empresa. Setores regulados ou 
nos quais existe um grande potencial de geração de empregos, ou 
que recebem regularmente benefícios fiscais, são candidatos natu-
rais para que tenham a publicação de suas demonstrações contábeis.

Observa-se que a origem do capital (nacional ou estrangeiro) não 
é um aspecto crítico para a análise econômica. Ora, não deveriam 
empresas multinacionais – que se instalam no Brasil, recebem bene-
fícios fiscais, se utilizam dos recursos naturais e do capital humano 
brasileiro – prestar contas de suas atividades à sociedade brasileira?

Em resumo, observa-se que a definição do porte da empresa, 
que deve ser considerado para exigência ou não de publicação das 
demonstrações contábeis, é relativamente arbitrária, podendo ser 
definida de acordo com diferentes critérios.

Análise dos prós e contras da exigência legal de 
divulgação das demonstrações financeiras de 
grandes corporações

A literatura econômica, em especial a teoria da regulação, sugere 
que a regulação econômica em geral, incluindo questões relaciona-
das à divulgação obrigatória de informações contábeis, somente é 
aplicável caso seja necessário corrigir falhas de mercado. As falhas 
de mercado normalmente identificadas, conforme já discutido, são: 
(a) existência de assimetria informacional; (b) ausência de competi-
ção; (c) existência de externalidades negativas; e (d) bens públicos.



357Transparência das demonstrações financeiras das sociedades de grande 
porte no Brasil: um avanço necessário

Dentre as falhas de mercado que justificariam a regulação go-
vernamental da transparência, a que mais se destaca é a existência 
de problemas de assimetria informacional. Na presença de tal fa-
lha, seria razoável a implementação de uma nova regulamentação 
que conduzisse à maior transparência das informações contábeis 
das corporações com o objetivo de aumentar a eficiência econômica 
em geral.

Nesse cenário, maior transparência dessas corporações pode-
ria permitir uma alocação mais eficiente dos recursos, sejam eles 
públicos ou privados. Para os provedores de recursos na forma de 
créditos bancários (privados e públicos) ou na forma de incentivos 
governamentais das esferas federal, estadual e municipal, tanto na 
forma de subvenções econômicas (de custeio ou de capital) como 
na forma de benefícios fiscais em geral, tal racionalidade econô-
mica também é aplicável. Aqui, o problema de assimetria informa-
cional é analisado pela visão dos provedores de recursos, que não 
os acionistas, que naturalmente têm acesso regular aos balanços 
contábeis das empresas e/ou outras informações complementares.

No caso das instituições financeiras públicas e privadas, é sa-
bido que podem ter acesso privado a diversas informações finan-
ceiras e operacionais das empresas, até mesmo a seus balanços. 
No entanto, é razoável esperar que, em termos gerais, uma ampla 
divulgação das demonstrações contábeis das empresas permitiria 
uma redução do risco de crédito, com consequente redução do custo 
dos financiamentos para as empresas e do risco de crédito bancário, 
caso os bancos tivessem acesso às informações contábeis de um 
maior número de empresas que operam no mercado de interesse. 
O problema é que os bancos somente têm acesso às informações 
de seus clientes atuais e potenciais e não de todas as empresas que 
participam do mercado em geral. Segundo Arruñada (2015), existe 
um trade-off entre o “disclosure individual” e o “disclosure públi-
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co” (política “nacional” de divulgação). Para esse autor, “a publica-
ção das contas pode dar mais credibilidade e ser menos dispendiosa 
do que comunicá-los individualmente para as partes contratuais ou 
entregá-los apenas para as partes que o solicitem explicitamente” 
(ARRUÑADA, 2015, p. 12).

Ressalta-se, ainda, que a divulgação estruturada dos balanços pode 
gerar uma redução dos custos de coleta e processamento de dados 
(que atualmente ocorre caso a caso, conforme fluxo de operações), 
ampliando ainda mais a eficiência para o mercado de um modo geral.

Todavia, ressalta-se que tal iniciativa também irá requerer uma 
reforma administrativa na forma de arquivamento das demonstra-
ções financeiras, ou pelo menos ajustes na estrutura atual de modo 
a permitir a criação de um sistema de informação de crédito  on-line 
de acesso universal, conforme sugerido por Arruñada (2015). No-
tadamente, esse custo administrativo tende a ser absorvido pelo 
governo, enquanto a apuração de spreads de risco bancários mais 
precisos, mediante a construção de modelos de risco baseados em 
dados de uma amostra mais significativa de empresas, pode ter um 
impacto sobre o custo médio de capital das empresas e redução do 
risco das instituições financeiras.

Quanto aos investimentos públicos (em participações acionárias 
de empresas de capital fechado, incentivos governamentais e benefí-
cios fiscais em geral), o problema de assimetria informacional surge 
quando a sociedade não tem muitas informações sobre os balanços 
contábeis das empresas apoiadas. Essa análise parte da premissa 
que o governo atua como um agente de mercado, provendo recur-
sos relevantes para as empresas. Nessa ótica, o aumento de trans-
parência requerido em geral está relacionado ao dever de “prestar 
contas” (accountability) por parte daqueles que utilizam recursos 
públicos. Mais uma vez, a premissa-base utilizada, que pode ser 
facilmente constatada, é que os recursos públicos são significativos 
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e permeiam as atividades empresariais privadas, especialmente no 
caso das grandes empresas.

Além do significativo apoio financeiro promovido por bancos 
públicos federais, analisando o balanço de 653 empresas de capital 
aberto, nos anos de 2011, 2012 e 2013, Rezende (2015) argumen-
ta que 42,3% das empresas brasileiras tiveram acesso ao programa 
especial de parcelamento de débitos com a Receita Federal – Pro-
grama de Recuperação Fiscal (Refis) – e 38% das companhias ava-
liadas tiveram acesso a algum outro benefício tributário. Ademais, 
cerca de 60% das empresas analisadas têm algum passivo tributário 
(contingente), ou seja, estão questionando o pagamento de algum 
tributo seja na esfera administrativa ou na justiça.

O aumento de transparência também poderia permitir uma redu-
ção da assimetria existente entre os órgãos reguladores (Congres-
so e ministérios), que poderiam conhecer melhor as informações 
contábeis de algumas indústrias, conforme ressaltado por Arruñada 
(2015). Os reguladores, em especial, poderiam exercer melhor sua 
atividade – criando ou eliminando incentivos governamentais, re-
visando a carga tributária de um setor, ou ainda criando novas (ou 
eliminando antigas) obrigações complementares –, como resultado 
de um monitoramento mais eficiente decorrente do acesso a mais 
informações relevantes sobre as empresas, tais como lucratividade, 
rentabilidade e outras informações passíveis de obtenção por meio 
das demonstrações financeiras. Apesar de as agências reguladoras 
terem acesso a diversas informações sobre os setores regulados, 
uma ampla divulgação dos balanços possibilitaria um monitora-
mento complementar pela sociedade.

Por fim, ainda sobre o problema de assimetria informacional, é 
possível que outros stakeholders (funcionários e fornecedores) ve-
nham a se beneficiar da divulgação das demonstrações financeiras 
das empresas, conforme destaca Barry (2005).
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Em relação à segunda falha de mercado, a ausência de compe-
tição no mercado, a literatura econômica sugere que a intervenção 
governamental deveria ser implementada especialmente em setores 
em que fossem observados monopólios ou baixa competição.

Atualmente, no contexto brasileiro, diversas grandes empresas 
atuam em setores de atividade considerados monopólios naturais 
(distribuição de gás, saneamento, entre outros) que antes eram de-
senvolvidos pelo poder público e, agora, são explorados por empre-
sas privadas mediante concessão governamental federal, estadual ou 
municipal. A ausência de competição e a relevância social do serviço 
prestado justificam a exigência de divulgação das demonstrações fi-
nanceiras. Essa exigência já é feita pelas agências reguladoras, mas 
o acesso do cidadão em geral a essas informações ainda não é fa-
cilitado, por falta de uma homogeneidade de tratamento dos dados.

Em outros setores observa-se a existência de diversas empresas 
concorrentes, sendo todas (ou quase todas) constituídas na forma 
de sociedades limitadas (portanto, não divulgando suas demonstra-
ções contábeis no Brasil) e controladas por grandes grupos estran-
geiros. Nesse caso, existe uma forte competição, mas pouco se sabe 
sobre a situação econômico-financeira dessas empresas já que seus 
balanços não são divulgados no país. Segundo Barry (2005), um 
importante argumento é que os consumidores também têm o direi-
to de acesso a informações sobre lucratividade e margens de lucro 
praticadas pelas empresas.

Nesses dois exemplos extremos, mas relevantes, parece razoável 
esperar que a divulgação das demonstrações financeiras possa tra-
zer maior eficiência para a economia em geral. A situação atual de 
ausência de divulgação das informações contábeis reduz a possibili-
dade de ampliar a competição entre as empresas e, com isso, impede 
a geração de mais benefícios para a sociedade por meio da prática 
de preços mais baixos.
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No que diz respeito às externalidades,11 as positivas seriam uma 
redução média do custo de capital de terceiros no mercado brasileiro 
e igualmente uma alocação mais eficiente do erário público.

É mister ressaltar, entretanto, que a exigência de publicação das 
demonstrações financeiras para as grandes corporações pode gerar 
externalidades negativas para as empresas obrigadas e para tercei-
ros. No caso das empresas afetadas, a principal externalidade negati-
va refere-se à possibilidade de aumento de regulação governamental. 
As empresas podem ficar com receio de mais intervenções do go-
verno à medida que os reguladores passem a ter acesso a suas infor-
mações contábeis. Eventualmente, os empregados também podem 
requerer a celebração de acordos salariais mais vantajosos quando 
observarem aumento de rentabilidade de suas empresas contratantes.

No caso do governo, este terá custos adicionais para criação de 
uma estrutura capaz de abrigar as informações disponibilizadas pe-
las empresas e que as torne facilmente acessíveis pela sociedade em 
geral, bem como para a criação de uma estrutura de supervisão de 
modo a evitar a omissão de informação12 por parte das empresas.

A quarta falha de mercado refere-se aos bens públicos. Os bens 
públicos são aqueles que têm de ser fornecidos na mesma quanti-
dade para todos os consumidores (agentes econômicos) envolvidos 

11 Segundo Varian (2003, p. 643), “uma externalidade na produção surge quando 
as possibilidades de produção de uma empresa são influenciadas pelas escolhas 
de outra empresa ou consumidor”, enquanto a externalidade de consumo ocorre 
“se um consumidor se preocupar diretamente com a produção ou consumo de 
outro agente”. Assim, segundo esse autor, “os casos em que os direitos de pro-
priedade estão mal definidos podem levar a uma produção ineficiente de exter-
nalidades” (VARIAN, 2013, p. 649).

12 Se as empresas tiverem a opção de realizar um disclosure seletivo de informa-
ções, Asker, Farre-Mensa e Ljunggvist (2011) argumentam que a exigência de 
evidenciação pode não reduzir o problema da assimetria informacional entre 
empresa e seus stakeholders.
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(VARIAN, 2003). Caso as informações contábeis sejam publica-
das, estas podem ser consideradas bens públicos, já que as pessoas 
 podem utilizá-las sem que tenham de pagar por isso. Os usuários 
(potenciais acionistas e credores) dessa informação que não incor-
rem em seus custos de produção e divulgação são considerados “free 
riders” (prática conhecida como “efeito carona”). Na situação atual, 
as informações contábeis das empresas privadas de capital fechado 
podem ser consideradas um bem privado, segundo Barry (2005), de 
modo que esse tipo de falha não seria aplicável na presente análise.

Finalmente, conforme Barry (2005), existem ainda três outros ar-
gumentos normalmente utilizados para justificar a obrigatoriedade 
de publicação das demonstrações financeiras pelas grandes empre-
sas, a saber: (a) “entity neutrality”; (b) sociedades de responsabili-
dade limitada vistas como privilegiadas; e (c) relevância econômica.

O primeiro argumento visaria igualar a situação das empresas 
abertas e fechadas, nivelando o grau de exigência de publicação das 
demonstrações financeiras entre entidades de naturezas distintas, 
com o objetivo de promover a competição no mercado.

No âmbito do segundo argumento, as empresas com responsa-
bilidade limitada ao capital aplicado contariam com um privilégio, 
e o custo desse privilégio seria a necessidade de publicação de seus 
balanços, necessários para a adequada avaliação do desempenho da 
empresa por parte da sociedade.

Já o terceiro argumento, segundo Barry (2005, p. 10), trata da 
relevância econômica das grandes empresas, dado o poder que estas 
têm de afetar muitas pessoas. As grandes corporações apresentam 
maior relevância social em função do número de empregos gerados 
e do expressivo volume de impostos arrecadados. Essas empresas 
também requerem maior atenção, pois, na ocorrência de problemas, 
em caso de falência, por exemplo, os efeitos sobre a economia po-
dem ser mais expressivos.
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Entre os três argumentos, observa-se que, no Brasil, o terceiro, 
o da relevância econômica e social, é aquele utilizado para a jus-
tificativa do projeto de lei, enquanto a comunidade europeia ado-
ta o segundo argumento (natureza jurídica das sociedades) como 
base para a regulação da transparência. Não obstante os benefícios 
econômicos decorrentes da exigência de divulgação serem difíceis 
de quantificar, esses argumentos sugerem que as empresas devem 
internalizar os custos de publicação em prol de um bem maior, o in-
te resse público geral.

Em relação aos custos incorridos pelas empresas para atendi-
mento da exigência de publicação obrigatória das demonstrações 
financeiras, segundo Barry (2005), destacam-se: (a) custos adminis-
trativos e de atualização, necessários para o adequado compliance; 
(b) custos de arquivamento e/ou publicação; e (c) custos com uma 
possível perda de posição competitiva pela divulgação de informa-
ções relevantes. Adicionalmente, argumenta-se que: a informação 
financeira é um bem privado (private property rights); e a exigência 
de publicação significaria o não respeito ao direito de sigilo do em-
preendedor (perda de privacidade).13

No Brasil, atualmente as grandes corporações já são obrigadas 
por lei a elaborar e auditar suas demonstrações financeiras, assim 
como as sociedades por ações. Logo, os custos de elaboração e audi-
toria já são normalmente incorridos por essas empresas. Quanto aos 
custos de arquivamento e publicação, observa-se uma expressiva 
redução ao longo dos anos em função do avanço da estrutura tecno-
lógica disponível. Os custos indicados parecem ser especialmente 
desprezíveis para as empregas de grande porte.

13 Barry (2005) destaca que as empresas podem incorrer em custos de restrutu-
ração para evitar o impacto de novas regulações. Por exemplo, empresas que 
 atuam em diversos segmentos de atividades poderiam efetuar uma restrutura-
ção societária para evitar o enquadramento como empresa de grande porte, caso 
não seja exigida a consolidação dos balanços para a apuração do porte.
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Quanto ao argumento da divulgação de informações estratégi-
cas, na ausência de evidências empíricas, esse parece um argumento 
retórico, na medida em que os dados contábeis divulgados são bas-
tante agregados e não incluem informações descritivas das opções 
estratégicas das empresas.

Em relação ao não respeito ao direito de sigilo do empreendedor 
(perda de privacidade), essa questão requer uma análise política que 
leve em conta características do contexto atual do país e o tipo de 
sociedade que se pretende construir no futuro. Vale ressaltar que 
em democracias avançadas o respeito ao direito de privacidade é 
observado, mas o interesse público se sobrepõe ao interesse privado 
nos assuntos com relevância social.

Considerações finais

O presente artigo objetivou analisar a necessidade de transparência 
das sociedades de grande porte no Brasil, com base em uma análise 
dos custos e benefícios econômicos esperados ao se exigir, por meio 
de lei, que tais sociedades, independentemente de sua natureza ju-
rídica, realizem a divulgação de suas demonstrações contábeis para 
acesso da sociedade em geral.

O Projeto de Lei 243/2008 – que propõe que as sociedades de 
grande porte publiquem “suas demonstrações financeiras em um 
jornal de grande circulação ou, alternativamente, na rede mundial 
de computadores, em sítios credenciados pelas Juntas Comerciais 
ou pela Comissão de Valores Mobiliários”, independentemente da 
forma de sua constituição societária, quando a sociedade ou con-
junto de sociedades sob controle comum tiver, no exercício social 
anterior, ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita bruta anual 
superior a R$ 300 milhões – foi o ponto de partida da pesquisa.
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A revisão da experiência internacional evidenciou que, apesar da 
recomendação da ONU de que a posição patrimonial e os resultados 
econômicos das entidades que tenham influência nas economias 
dos países seja objeto de divulgação, a regulação dos países que 
compõem o G7 não é uniforme. Enquanto nos países da União Euro-
peia14 (Alemanha, França e Inglaterra, por exemplo) existem exigên-
cias específicas para a divulgação das demonstrações financeiras, 
nos EUA e no Japão não há tal obrigatoriedade. Adicionalmente, 
como documentado por Arruñada (2015), alguns países estudam a 
possibilidade de expandir (Inglaterra), manter (China e Malásia) e 
reduzir (Austrália) as exigências de divulgação das demonstrações 
financeiras para empresas que não são de grande porte.15

Entre os principais argumentos que justificariam a obrigatorie-
dade de divulgação das demonstrações financeiras das sociedades 
de grande porte no Brasil, estão:

a) correção de uma falha de mercado: a redução da assimetria 
informacional entre a empresa e seus provedores de recursos, 
como instituições bancárias (públicas e privadas) credoras, e a 
diminuição dos custos de coleta e processamento de dados de 
modo a aumentar a eficiência do mercado de crédito no Brasil;

b) melhor monitoramento da utilização dos recursos públicos: 
grande parte das empresas de grande porte utiliza recursos 

14 Como regra geral, a comunidade europeia estabelece que as empresas com res-
ponsabilidade limitada ao capital aplicado devem arquivar suas demonstrações fi-
nanceiras auditadas (CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 1968).

15 Não se pode desconsiderar também algumas iniciativas internacionais para au-
mentar a desregulamentação dos negócios (redução de formalidades). Segundo 
Arruñada (2015), na União Europeia, existem iniciativas voltadas a simplificar 
o ambiente de negócios reduzindo as exigências legais de publicação das pe-
quenas empresas nos países-membros, considerando que apenas um número li-
mitado de stakeholders pode necessitar de tal informação e que esses requerem 
informações financeiras diretamente da empresa.
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públicos (empréstimos, incentivos fiscais etc.), de modo que a 
transparência seria justificável como um dever de prestar con-
tas, accountability, possibilitando aos cidadãos  monitorá-las; e

c) melhor gestão econômica e social: em razão de seu tamanho, 
as sociedades de grande porte têm extrema relevância social 
(número de empregos gerados, recursos naturais consumidos, 
tributos recolhidos etc.), de forma que a supremacia do inte-
resse público sobre o privado justificaria tal regulação.

Entre os principais argumentos contrários à exigência de divul-
gação obrigatória das demonstrações financeiras, foram discutidos: 
(a) custos administrativos e de atualização, necessários para o ade-
quado compliance; (b) custos de publicação; (c) custos com uma 
possível perda de posição competitiva pela divulgação de informa-
ções relevantes; (d) o fato de a informação financeira ser considera-
da um bem privado (private property rights); e (e) o não respeito ao 
direito de sigilo do empreendedor (perda de privacidade).

Apesar da dificuldade de quantificação e confrontação dos bene-
fícios e dos custos decorrentes da exigência de divulgação obriga-
tória das demonstrações financeiras dessas empresas, para todas as 
partes envolvidas, o presente trabalho objetivou demonstrar que os 
benefícios alcançados são superiores aos custos incorridos, além de 
pôr o interesse público em primeiro lugar. Dessa maneira, justifica-
-se a existência de uma lei que obrigue as sociedades que tenham 
relevância social a evidenciar suas demonstrações financeiras.

Nesse contexto, uma questão crítica é o critério de corte a ser 
utilizado. A definição de “sociedade de grande porte”, que serve de 
critério para o Projeto de Lei 243/2008, por exemplo, ao basear-se 
na receita e no ativo, estipula valores significativamente superio-
res aos praticados pelos países nos quais existe tal exigência. Além 
disso, desconsidera aspectos importantes, como número de empre-
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gados da empresa, a origem de seu capital, o setor de sua atividade, 
se a empresa dispõe de algum tipo de subsídio governamental ou se 
recebe recurso de banco público etc. Logo, seguindo uma visão de 
interesse público, tal critério poderia ser reavaliado quanto à efeti-
vidade que pretende alcançar.

Outro ponto relevante é a forma de publicação das demonstrações 
financeiras. O referido projeto de lei peca ao permitir apenas a publi-
cação dos balanços em jornais de grande circulação, pois torna mais 
difícil a execução das atividades de monitoramento e penalização 
das empresas que não divulguem suas demonstrações financeiras.

Em suma, apesar de a regulação do tema ser necessária, vários 
aspectos ainda precisam ser discutidos e melhorados. Este artigo 
buscou contribuir ao resgatar um debate relevante para a sociedade 
brasileira e expor argumentos teóricos e práticos que justificariam 
maior transparência por parte das sociedades de grande porte no 
cenário nacional.
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Resumo

Aborda-se a concessão de garantias por parte dos fundos de investi-
mento. Em um primeiro momento, faz-se uma análise histórica das 
instruções da Comissão de Valores Mobiliários que regulam os fun-
dos de investimento em participações e suas alterações. Posterior-
mente, discorre-se acerca das garantias que poderiam ser concedi-
das pelos fundos de investimento. Por fim, trata-se da aplicabilidade 
de restrições que poderiam ser apresentadas pelos financiadores na 
negociação da concessão de um crédito.
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Abstract

This text addresses the guarantees offered by the investment funds. 
Initially, it makes a historical analysis of the instructions of Comissão 
de Valores Mobiliários that regulate the investment funds in shares, 
and its amendments. Later, it addresses the guarantees that can be 
offered by investment funds. Finally, it comes to the applicability of 
restrictions that could be made by lenders in negotiating the loans.
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Introdução

Os fundos de investimento em participações societárias1 contam 
com o apoio da BNDES Participações (BNDESPAR) desde 1995,2 
na esteira da primeira regulamentação da matéria por parte da Co-
missão de Valores Mobiliários (CVM), que ocorreu em 1994.

A criação do marco regulatório, primeiramente com a Instrução 
CVM 209, de 25 de março de 1994, e, posteriormente, com a Instru-
ção CVM 391, de 16 de julho de 2003, permitiu que a  BNDESPAR, 
dada a capilaridade inerente aos fundos, apoiasse maior número 
de empresas nas diferentes regiões do Brasil. Desde então, essa 
subsidiária integral do BNDES comprometeu-se a aportar mais de 
R$ 3 bilhões em fundos de investimento.

Com a estrutura regulatória bem definida, outros importantes 
players, além da BNDESPAR, tiveram a oportunidade de apoiar 
uma gama significativa de empresas, fazendo com que aumentasse, 
gradativamente, o valor do capital investido em fundos de participa-
ções. Com isso, os fundos de investimento vêm ganhando cada vez 
mais destaque na economia do país, como uma forma importante de 
captação de recursos para empresas nacionais.

Segundo estudo da Associação Brasileira de Private Equity & 
Venture Capital (ABVCAP),3 em parceria com a KPMG, o total do 

1 Outras espécies de fundos de investimento podem ter participações no capital 
social de empresas, mas o presente artigo está focado nos Fundos Mútuos de 
Investimento em Empresas Emergentes e nos Fundos de Investimento em Par-
ticipações, regulamentados pela CVM, respectivamente, em 1994 e 2003.

2 O apoio da BNDESPAR e a natureza jurídica dos fundos foram objeto de estudo 
do artigo intitulado “Fundos de investimento e a necessidade de observância 
do direito de preferência na alienação de suas quotas”, objeto de publicação da 
Revista do BNDES 37, edição comemorativa dos sessenta anos do BNDES.

3 Entidade que congrega gestores e investidores de fundos voltados para a indús-
tria de capital empreendedor.
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patrimônio comprometido em fundos de venture capital e private 
equity atingiu, em 2014, o valor de R$ 126,9 bilhões, tendo, naquele 
momento, a quantia de R$ 84,6 bilhões já investidos em empresas, 
conforme pode ser visualizado no Gráfico 1 (ABVCAP, 2015).

Gráfico 1
Capital comprometido (em R$ milhões)
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Fonte: KPMG e ABVCAP (2015).

Ainda de acordo com esse estudo, o valor total de investimentos 
realizados chegou a R$ 17,6 bilhões em 2013 e sofreu uma retração de 
24% em 2014, atingindo o patamar de R$ 13,3 bilhões. O Gráfico 2 
mostra a evolução do valor dos investimentos realizados por ano.

Em relação à atuação do Sistema BNDES, houve, nos últimos 
anos, um aumento substancial no valor investido em fundos de 
 private equity e venture capital.

Atualmente, a carteira da BNDESPAR possui 39 fundos de in-
vestimento em participações. A Tabela 1 demonstra a evolução da 
carteira a partir do ano de 2004 até 2015.4

4 Cabe acrescentar que no início de 2016 a BNDESPAR subscreveu as cotas de 
emissão do fundo de capital semente Criatec III. Com isso, a carteira passou a 
ter 39 fundos de investimento em atividade.
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Gráfico 2
Investimentos realizados no ano (em R$ bilhões)

11,8

14,9

17,6

13,3

2011 2012 2013 2014

Fonte: KPMG e ABVCAP (2015). 

Tabela 1
Evolução da carteira do BNDESPAR (2004 a 2015)
Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Posição 
fundos 
ativos

17 17 20 24 26 28 31 32 32 34 34 38

PE  8  8  9  9 11 14 17 17 17 15 15 18
VC  4  4  6  9  8  8  9 10 14 14 15
SC  5  5  5  6  6  6  6  6  5  5  5  5

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Departamento de Fundos de 
Investimento do BNDES.
Nota: PE – private equity; VC – venture capital; SC – seed capital.

No que tange ao patrimônio comprometido, nos últimos dez anos 
houve um aumento substancial do valor investido nos fundos. O 
valor total do patrimônio comprometido pelo Sistema BNDES nos 
fundos de participação até 2015 foi de cerca de R$ 3 bilhões, con-
forme pode ser observado na Tabela 2.

Ainda em relação à atuação da BNDESPAR, em 2015 essa subsi-
diária integral do BNDES realizou chamada pública para seleção de 



382 Revista do BNDES 45, junho 2016

fundos a serem por ela investidos e selecionou cinco, dos quais qua-
tro já foram contratados. Adicionalmente, foi realizada uma seleção 
pública em que foram selecionados dois fundos de investimento vol-
tados para o fomento do mercado de acesso.5

Tabela 2
Valor total aproximado do patrimônio comprometido pelo 
Sistema BNDES nos fundos de participação (em R$ milhões)
Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Posição PC 
BNDESPAR

720 720 1.063 1.203 1.377 1.565 2.054 2.079 2.117 2.664 2.579 2.834

PE 584 584 894 894 1.058 1.289 1.778 1.778 1.778 1.778 1.706 1.921
VC 112 112 145 205 214 172 172 197 239 662 652 692
SC 24 24 24 104 104 104 104 104 100 224 221 221

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Departamento de Fundos de 
Investimento do BNDES.

Os dados mencionados permitem inferir a importância que os 
fundos de private equity e venture capital passaram a ter na econo-
mia real. Tais números, contudo, não traduzem, isoladamente, o 
ta manho dos planos de investimento das empresas apoiadas pelos 
fundos, os quais, invariavelmente, também possuem como funding 
outras espécies de financiamento.

Nesse último ponto, reside o cerne do presente artigo, que se pro-
põe a demonstrar – com base na análise das garantias que podem ser 
ofertadas por empresas que contam com fundos de investimento em 
seu quadro de acionistas – a importância dos Fundos de Investimen-
to em Participações (FIP) e dos Fundos Mútuos de Investimento em 
Empresas Emergentes (FMIEE) para a solidez do crédito concedido 

5 Segmento especial de negociação de valores mobiliários destinado a fomentar 
o crescimento de pequenas e médias companhias via mercado de capitais, pos-
sibilitando a realização de ofertas de menor volume, como o segmento Bovespa 
Mais da BM&FBovespa. 
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pelas instituições financeiras e, consequentemente, para a redução 
do custo do financiamento.

Fundos e natureza

A Instrução CVM 209/94 dispõe especificamente sobre o funciona-
mento e a administração de FMIEEs. Essa instrução restringiu, ori-
ginalmente, o investimento em companhias que apresentassem fa-
turamento líquido anual inferior a trinta milhões de Unidades  Reais 
de Valor (URV) e que não fossem integrantes de grupo de socieda-
des cujo patrimônio líquido consolidado fosse igual ou maior que 
sessenta milhões de URVs. Esses valores foram alterados nos anos 
de 1996, 2002 e 2008 e, hoje, a instrução exige que os investimen-
tos sejam rea lizados em companhias que apresentem faturamento 
líquido  anual consolidado inferior a R$ 150 milhões e cujo controle 
acionário seja detido por grupo de sociedades cujo patrimônio líqui-
do consolidado seja inferior a R$ 300 milhões.

Além das limitações mencionadas acima, a Instrução CVM 209/94 
estabeleceu um prazo máximo de dez anos de duração para os 
 FMIEEs e maior restrição para investimento em companhias abertas, 
se comparada com a Instrução CVM 391/03.

A Instrução CVM 391/03, por sua vez, dispõe sobre o funciona-
mento dos Fundos de Investimento em Participações (FIP), discipli-
nando o investimento desses veículos em quaisquer companhias, inde-
pendentemente do nível de faturamento, desde que tenham in fluência 
relevante nas políticas estratégica e de gestão dessas empresas.6

6 Recentemente, foi permitido o investimento de parte do patrimônio líquido do 
fundo em companhias abertas listadas em segmento especial de negociação de 
valores mobiliários, instituído por bolsa de valores ou por entidade do mercado 
de balcão organizado, voltado ao mercado de acesso, com a dispensa desse re-
quisito de efetiva influência na definição de suas políticas.
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Ambos os normativos estabeleceram que tais veículos de inves-
timento são caracterizados como condomínio. Contudo, há intensa 
discussão doutrinária acerca da natureza jurídica dos fundos:7

A natureza jurídica desses veículos de investimento é tema 
que goza de ampla pesquisa na doutrina, inclusive estran-
geira, e que está longe de ser pacífica, pois continua sendo 
objeto de grandes discussões, mesmo nos dias de hoje, decor-
ridos cerca de 55 anos do surgimento, na Bélgica, na França 
e na Holanda, dos fundos na estrutura que hoje se conhece 
 (FREITAS, 2006, p. 139).

Basicamente, são cinco as correntes doutrinárias que pretendem 
classificar os fundos de investimento, quais sejam: (a) copropriedade; 
(b) comunidade de bens não condominial; (c) propriedade fiduciá-
ria; (d) propriedade em mão comum; e (e) organização associativa.

A adoção de uma ou outra dessas classificações jurídicas traz 
consequências distintas. Contudo, como o objetivo do presente arti-
go não é discutir a natureza jurídica dos fundos, por ora considera-
-se, em linha com a doutrina majoritária e com a regulamentação 
promovida pela CVM, que os referidos veículos de investimento 
devem ser classificados como um verdadeiro condomínio.

Todavia, é possível afirmar que, de certa forma, pela ótica do fi-
nanciador, a natureza jurídica adotada pela regulamentação vigente 
apresenta mais segurança, notadamente se comparada com aquela 
defendida pela doutrina que classifica os fundos de investimento 
como propriedade fiduciária. De acordo com essa corrente doutri-
nária, o administrador deve ser considerado proprietário resolúvel 
dos ativos do fundo, tendo, assim, todos os poderes dominiais so-
bre eles.

7 Sobre esse tema, ver Martins de Carvalho (2012, p. 183-192). 
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Se porventura a corrente da propriedade fiduciária prevalecesse, 
a segurança jurídica de todo e qualquer tipo de negócio jurídico pra-
ticado pelos fundos restaria comprometida. Isso porque, como nos 
ensina o professor Miguel de Serpa Lopes, se o ex-proprietário (pro-
prietário resolúvel) “houver gravado ou constituído qualquer direito 
onerativo da coisa, ou se mesmo ele a houver alienado, todas essas 
situações jurídicas se rompem imediatamente como se nunca tives-
sem sido constituídas pelo ex-proprietário” (LOPES apud MELO, 
2007, p. 277).

A propósito, o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo, 
em sua clássica obra sobre os direitos reais, recomenda ao credor 
não aceitar em garantia um bem objeto de propriedade resolúvel.

Outro exemplo elucidativo é a previsão de extinção de hipote-
ca pela resolução do domínio (art. 1.499, III, CCB) como, por 
exemplo, na situação em que o fiduciário tenha dado um imó-
vel de sua propriedade resolúvel em hipoteca para alguém. 
Resolvido o domínio em favor do fideicomissário (art. 1.951, 
CCB), resolvida estará a hipoteca constituída, donde conclui-
-se não ser conveniente ao credor, salvo exceções relativas ao 
caso concreto, aceitar em garantia real propriedade resolúvel 
(MELO, 2007, p. 278).

No entanto, como consideramos, em consonância com a regula-
mentação vigente, os fundos de investimento um condomínio, sem 
personalidade jurídica, pode-se dizer que os investidores são os úni-
cos titulares, ainda que indiretamente, dos valores mobiliários de 
emissão das companhias investidas pelos fundos. Não se deve olvi-
dar, todavia, que os fundos de investimento têm uma administrado-
ra legalmente habilitada e, como em qualquer condomínio que conte 
com tal figura, a esta competirão os atos ordinários de sua gestão e, 
eventualmente, os extraordinários, de acordo com a delimitação de 
seus poderes e deveres.



386 Revista do BNDES 45, junho 2016

Por outro lado, a condição de condomínio dos fundos pode tam-
bém levar ao entendimento de que os cotistas devem responder pelo 
seu passivo com os respectivos patrimônios pessoais. Tal posicio-
namento ganha força com a edição da Instrução CVM 555/14,8 que 
em seu artigo 15, transcrito a seguir, disciplina acerca da responsa-
bilidade dos cotistas na hipótese de o patrimônio líquido do fundo 
se tornar negativo.

Art. 15. Os cotistas respondem por eventual patrimônio líqui-
do negativo do fundo, sem prejuízo da responsabilidade do 
administrador e do gestor em caso de inobservância da polí-
tica de investimento ou dos limites de concentração previstos 
no regulamento e nesta Instrução.

Tais características, assim como os demais atributos de um con-
domínio, são de suma importância para a análise da concessão de 
garantias pelos fundos de investimento.

Os fundos de investimento como garantidores

Rodrigues, Takeda e Araújo (2004) se dispuseram a estudar, com 
base na ciência econômica, se haveria uma relação direta entre a 
concessão de garantias reais e o nível da taxa de juros cobrada pelas 
instituições financeiras. As conclusões desse estudo são bastante 
pertinentes e aderentes ao que se defende no presente artigo.

Com propriedade, tais autores destacam que as garantias  reais, 
em princípio, podem diminuir a perda de um banco em caso de 
default, o que deveria se traduzir em redução da taxa de juros no 

8 A Instrução CVM 555/14 revogou a Instrução CVM 409/04, que mantinha a 
mesma previsão de responsabilidade dos cotistas em caso de patrimônio líquido 
negativo. Contudo, a Instrução CVM 409/04 incluía uma previsão expressa no 
sentido de que não era aplicável aos fundos de investimento em participações.
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momento da celebração do contrato. Sustentam, ainda, que tal espé-
cie de garantia teria o condão de retirar o incentivo para o devedor 
tomar ações arriscadas, impactando diretamente o risco das insti-
tuições financeiras.

Nesse cenário, a prerrogativa de os fundos de investimento con-
cederem garantias a fim de acautelar os financiamentos fundamen-
tais para a consecução do plano de negócios de suas companhias in-
vestidas significa a possibilidade da obtenção de um retorno maior 
para os seus cotistas.

Não se pode olvidar que o retorno adequado do capital investido 
é o objetivo central de um fundo de investimento, instrumento fi-
nanceiro destinado aos investidores qualificados.

É sabido que quando os investidores, inclusive os qualificados, 
aplicam seus recursos em fundos, mesmo naqueles fechados, como 
é o caso dos FIPs e dos FMIEEs, o que se busca, em última análi-
se e prioritariamente, é a rentabilidade desse dinheiro despendido. 
Mesmo os investidores institucionais que aplicam capital em fun-
dos com o objetivo de que tais veículos possam investir em setores 
prioritários para o desenvolvimento da economia do Brasil, como é 
o caso de instituições de fomento, sempre almejam o retorno finan-
ceiro dos recursos aportados no fundo, até mesmo para que possam 
reinvesti-los em outros projetos vitais e estruturantes para o país, 
em um verdadeiro ciclo virtuoso. Exemplo maior disso são os inves-
timentos em fundos realizados pela BNDESPAR.

Mas, apesar da possível relação direta entre retorno e concessão 
de garantias, ambas as instruções da CVM que disciplinam os fun-
dos private equity e venture capital continham, originalmente, uma 
vedação expressa à prestação de garantias por parte desses veículos 
de investimento, conforme pode ser visto na redação dos artigos 
transcritos a seguir.
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Instrução 209/94 –

Art. 38. É vedado ao administrador, em nome do Fundo:

I – receber depósito em conta corrente;

II – contrair ou efetuar empréstimos sob qualquer 
modalidade;

III – prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qual-
quer outra forma; [...]

Instrução 391/04 –

DAS VEDAÇÕES

Art. 35. É vedado ao administrador, direta ou indiretamen-
te, em nome do fundo:

I – receber depósito em conta corrente;

II – contrair ou efetuar empréstimos, salvo nas modalida-
des estabelecidas pela CVM;

III – prestar fiança, aval, aceite, ou coobrigar-se sob qual-
quer outra forma; [...]9

Historicamente, essa restrição de atuação por parte dos FIPs e 
FMIEEs acarretou, por vezes, dificuldades para que as companhias 
por eles investidas tivessem um nível de alavancagem ótimo ou a 
necessidade de tomar financiamentos a um custo mais elevado, am-
bas as hipóteses que retiravam valor para os acionistas.

Essas vedações, portanto, por impactarem no retorno pretendido 
por investidores, eram consideradas, por alguns, fatores que inter-
feriam no crescimento mais vigoroso da indústria de private equity. 
Explica-se: os empreendedores e potenciais coinvestidores dos FIPs 
podiam, em tese, preterir os fundos, quando houvesse outra alter-

9 Deve-se esclarecer que o entendimento majoritário é que a expressão “coobri-
gar-se sob qualquer outra forma” inclui as garantias reais, conforme pode ser 
observado no MEMO/SIN/GIE 137/2009 da CVM.
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nativa para captação de recursos, na medida em que os fundos não 
podiam se responsabilizar por conceder as garantias em montante 
equivalente a seu nível de participação no capital social. De fato, en-
quanto tal restrição regulamentar subsistiu, o nível de alavancagem 
e o custo do financiamento, por vezes, podem não ter sido os mais 
adequados. Assim, por mais paradoxal que isso possa parecer, dado 
que os fundos de investimento em participações, além de poderem 
contribuir com a sistematização de boas práticas de governança e 
gestão, dispõem de recursos significativos para aplicação nos pla-
nos de investimentos das companhias, poderia haver, sim, situações 
em que os empreendedores e outros investidores refutassem a pos-
sibilidade de se tornar sócios de FIPs em virtude da impossibilidade 
de eles prestarem garantias.

Tais circunstâncias não passaram despercebidas do órgão regu-
lador do mercado. Apesar de as normas gozarem de certa estabi-
lidade, não sendo alteradas a todo instante, a própria CVM viu a 
necessidade de atender aos anseios do mercado enquanto não sobre-
viesse uma nova regulamentação para a matéria. Por isso, firmou 
entendimento na linha de autorizar que os fundos pudessem prestar 
garantias, desde que observados alguns requisitos, conforme pode 
ser notado na decisão a seguir.

DISPENSA DO CUMPRIMENTO DO ART. 35, III, 
DA INSTRUÇÃO 391/03 – VÁRIOS (10 FIP) – PROC. 
RJ2011/3536

Reg. 7744/11 

Relator: SIN/GIE

Trata-se da apreciação de pedidos de dispensa formulados 
por instituições administradoras de dez fundos de investi-
mento em participações, quanto ao cumprimento do disposto 
no art. 35, inciso III, da Instrução CVM 391/03, que veda ao 
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administrador prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se, sob 
qualquer outra forma, em nome do fundo.

A Superintendência de Relações com Investidores Institu-
cionais – SIN, após analisar individualmente cada um dos 
pleitos, opinou pela concessão das dispensas requeridas, ar-
gumentando, nesse sentido, que (i) o Colegiado já concedeu 
a dispensa em tela em doze operações semelhantes às ora 
apresentadas; (ii) o público-alvo dos FIP são investidores 
qualificados, capazes de tomarem decisões refletidas de in-
vestimento; (iii) a prestação de garantias não é matéria afeita 
à discricionariedade dos administradores, posto que foram 
ou serão apreciadas pelos cotistas reunidos em assembleia; 
e (iv) a dação de ativos em garantia de obrigações contraí-
das por companhias investidas pode tornar o capital menos 
custoso, atendendo à estratégia de investimento dos fundos.

O Colegiado, acompanhando a manifestação da área técnica 
consubstanciada no MEMO/CVM/SIN/GIE/N° 92/11, deli-
berou pelo deferimento das dispensas pleiteadas, sujeitas às 
seguintes condições: (i) obtenção de prévia aprovação pela 
unanimidade dos cotistas reunidos em assembleia geral; e 
(ii) os administradores devem tomar providências destina-
das a assegurar que os adquirentes de cotas no mercado 
secundário atestem sua ciência sobre o gravame que incide 
sobre o patrimônio do fundo anteriormente à sua aceitação 
no mesmo.

Por fim, o Colegiado requereu que a Superintendência de De-
senvolvimento de Mercado – SDM inclua, entre as alterações 
à Instrução CVM 391/03 que está estudando, a possibilidade 
de o fundo de investimento em participações dar em garantia 
seus próprios ativos, desde que devidamente autorizado pela 
assembleia de cotistas (CVM, 2003, grifo nosso).
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Ou seja, a CVM não se encastelou atrás dos próprios muros e, 
em linha com os anseios do mercado, passou a analisar situações 
concretas de fundos que ambicionavam prestar garantias aos fi-
nanciamentos de suas companhias investidas. Nesse sentido, foram 
diversos os pedidos de dispensa do cumprimento do artigo 35, inci-
so III, da Instrução CVM 391/03, que perduraram até o lançamen-
to da Audiência Pública 9/12, que objetivou discutir a alteração do 
artigo em tela para permitir a concessão de garantias pelos FIPs em 
certas circunstâncias.

A Audiência Pública SDM 9/12

Como destacado anteriormente, a CVM, tendo em vista a forte de-
manda por parte dos FIPs para a prestação de garantias e o perfil 
dos cotistas desses fundos, investidores qualificados,10 realizou a 
Audiência Pública SDM 9/12, na qual apresentou uma proposta de 
alteração do artigo 35 da Instrução CVM 391/03, de forma a permi-
tir a prestação de garantias por parte desses fundos.

Originalmente, a proposta previa a aprovação das garantias por 
100% dos cotistas, em linha com a jurisprudência da própria CVM 

10 Instrução CVM 554/14, artigo 9º-B
São considerados investidores qualificados:
I – investidores profissionais;
II – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor 
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem 
por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio, de 
acordo com o Anexo 9-B;
III – as pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação 
técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o 
registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, ana-
listas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios; e
IV – clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais 
cotistas, que sejam investidores qualificados (NR).
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sobre o assunto, conforme pode ser observado na decisão des ta- 
cada acima.

Entretanto, diante das manifestações de entidades de mercado 
solicitando um quórum de aprovação inferior, a CVM reduziu esse 
percentual com base nos seguintes motivos, conforme Relatório da 
Audiência Pública SDM 9/12:

Como destacado pelos participantes, a regra da unanimidade 
na decisão assemblear pode inviabilizar a prestação de garan-
tia em nome do fundo, mesmo nos casos em que a operação 
é notoriamente benéfica para os investidores. Em tais hipó-
teses, uma minoria reduzida poderia ser um empecilho pa-
ra que o fundo realizasse o seu fim último de criar valor 
pa ra os cotistas.

Tendo em vista as contribuições dos participantes na audiên-
cia pública e uma discussão mais aprofundada sobre o tema, 
a CVM se convenceu de que, caso o regulamento preveja a 
possibilidade, a decisão de cotistas que sejam titulares de, no 
mínimo, dois terços das cotas emitidas seria adequada para 
aprovar a prestação de garantia.

Além de serem qualificados, o aporte mínimo de R$ 100 mil, 
exigido pelo art. 5º da Instrução CVM 391, de 2003, indica 
razoável nível de sofisticação dos investidores, que possivel-
mente estarão aptos a avaliar os riscos de se investir em um 
fundo autorizado a prestar garantia com base em decisão de 
maioria qualificada dos cotistas.

Dessa forma, acatou-se a sugestão dos participantes de per-
mitir que o regulamento do fundo preveja a possibilidade de 
a assembleia geral de cotistas, por maioria qualificada de 
dois terços, deliberar sobre prestação de garantia em nome 
do fundo.
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Assim, como resultado dessa audiência pública, em 28 de junho 
de 2013 foi publicada a Instrução CVM 535/13, que alterou o arti-
go 15 e o artigo 35 da Instrução CVM 391/03, passando a permitir 
a prestação de garantias por fundos de investimento em participa-
ções, com a inclusão da seguinte redação na mencionada instrução:

Art. 15. Competirá privativamente à assembleia geral de 
cotistas:

XI – deliberar sobre a prestação de fiança, aval, aceite, ou 
qualquer outra forma de coobrigação, em nome do fundo.

§2º As deliberações de assembleia geral de cotistas devem ser 
adotadas por votos que representem a maioria dos presentes, 
ressalvadas aquelas referidas nos incisos II, III, IV, VI, VII, 
VIII, IX e XI deste artigo, e no inciso V deste mesmo artigo, 
caso não haja previsão para a emissão de novas cotas, que 
somente podem ser adotadas por maioria qualificada previa-
mente estabelecida no regulamento do fundo.

§3º A maioria qualificada estabelecida no regulamento do 
fundo para a deliberação referida no inciso XI deste artigo 
deve ser representativa de titulares de cotas correspondentes 
a, no mínimo, dois terços das cotas emitidas pelo fundo.

Art. 35.

[...] III – prestar fiança, aval, aceite, ou coobrigar-se sob qual-
quer outra forma, exceto mediante aprovação da maioria qua-
lificada dos cotistas reunidos em assembleia geral, desde que 
o regulamento do fundo preveja essa possibilidade;

Parágrafo único. Caso existam garantias prestadas pelo 
fundo, conforme disposto no inciso III, o administrador do 
fundo deve zelar pela ampla disseminação das informações 
sobre todas as garantias existentes, por meio, no mínimo, de 
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divulgação de fato relevante e permanente disponibilização, 
com destaque, das informações na página do administrador 
do fundo na rede mundial de computadores (NR).

A Instrução CVM 535/13, ainda, em seu artigo segundo, estabe-
leceu que:

Art. 2º. A deliberação da assembleia geral de cotistas que al-
terar o regulamento de fundo existente na data de entrada em 
vigor desta Instrução de forma a prever a possibilidade de 
prestação de garantias em nome do fundo deve ser adotada 
pela unanimidade dos cotistas presentes.

Isso significa dizer que a CVM, após inúmeras decisões autori-
zativas em casos concretos, viu a necessidade de alterar a Instrução 
CVM 391/03 para permitir que os novos fundos, constituídos após 
a edição da Instrução CVM 535/13, pudessem prestar garantias, 
desde que existisse previsão nesse sentido em seus respectivos re-
gulamentos e desde que houvesse, no caso concreto, a autorização 
de dois terços de seus cotistas reunidos em assembleia geral. Por 
ocasião da nova regulamentação, a CVM previu, em sua instrução, 
a possibilidade de que os fundos já existentes se adequassem a essa 
nova sistemática caso ocorresse a alteração do regulamento pela to-
talidade de seus cotistas.

Entretanto, no tocante aos FMIEEs, a CVM não adotou a mesma 
postura, mantendo inalterada a Instrução CVM 209/94, transcrita 
a seguir:

Art. 38. É vedado ao administrador, em nome do Fundo:

[...]

III – prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer 
outra forma [...].
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Diante disso, apesar da formalização do entendimento de que os 
FIPs podem prestar garantias, no caso de FMIEEs o credor ainda 
deverá exigir que esses fundos obtenham autorização da CVM para 
prestá-las, ou, pelo menos, exigir que a prestação da garantia seja 
aprovada pela unanimidade de seus investidores.

Portanto, como medida necessária de cautela, suficiente para ca-
racterizar a sua boa fé, as instituições financeiras, por ocasião da 
concessão de financiamentos para empresas em que os fundos de in-
vestimento serão prestadores de garantia, terão de, no caso dos FIPs 
constituídos após a edição da Instrução CVM 535/13, verificar se os 
respectivos regulamentos preveem, expressamente, a possibilidade 
de eles atuarem como garantidores das companhias investidas e se 
houve deliberação autorizando aquela operação específica aprovada 
por, no mínimo, dois terços dos cotistas. No caso dos FMIEEs e dos 
FIPs anteriores a 28 de junho de 2013, é preciso verificar se houve 
aprovação da concessão da garantia pela unanimidade dos cotistas. 
Em se tratando dos FIPs constituídos antes da edição da Instrução 
CVM 535/13, alternativamente, os regulamentos podem ter sido 
adaptados para prever a possibilidade de concessão de garantias, 
o que requer a aprovação de 100% dos cotistas, hipótese em que 
o tratamento será o mesmo dado para os fundos de private equity 
iniciados sob a égide da instrução em tela.

Verificado esse ponto, passa-se a analisar algumas hipóteses de 
garantias aplicáveis aos fundos e seus efeitos.

Garantias

Tendo em vista que se pretende analisar como os fundos de investi-
mento podem facilitar a tomada de crédito por parte de suas compa-
nhias investidas e, consequentemente, diminuir a percepção de risco 
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das instituições financeiras por ocasião da análise dos pleitos de fi-
nanciamentos dessas empresas, é importante, por um rigor metodoló-
gico, trazer algumas considerações, mesmo que de forma tangencial, 
a respeito dos direitos reais de garantia e das garantias fidejussórias.

Essas mesmas considerações também servirão para que os co-
tistas tenham a exata noção das responsabilidades a que estarão 
sujeitos nas hipóteses em que os fundos se apresentarem como ga-
rantidores desses financiamentos tomados por suas companhias in-
vestidas, bem como para que os financiadores consolidem as cau-
telas que devem ser observadas quando forem receber garantias, de 
uma ou mais espécies, de fundos de investimento.

Como destacado por Silvio Rodrigues, em sua clássica obra so-
bre Direito das Coisas, a regra básica de que o patrimônio do deve-
dor responde por suas dívidas, embora juridicamente efetiva, pode 
ser ineficaz na prática, o que faz com que os credores, na maioria 
das vezes, tenham de se acautelar mais, mediante a exigência de 
maiores garantias. Tais garantias podem ser pessoais ou fidejussó-
rias e reais (RODRIGUES, 2007).

A garantia fidejussória consiste, basicamente, no aval, quando 
for assecuratória do cumprimento de um título de crédito, ou na 
fiança, que, nos termos do artigo 818 do Código Civil, se propõe a 
assegurar ao credor a satisfação da obrigação caso o devedor não 
a cumpra. Em princípio, dão uma segurança adicional ao credor, 
na medida em que um terceiro assume o compromisso de honrar a 
avença principal. A serventia dele, porém, é limitada, pois, como nos 
ensina Rodrigues (2007, p. 334), o fiador e também o avalista, ape-
sar de solváveis quando do momento da estipulação, podem tornar-
-se insolventes por ocasião do vencimento da obrigação principal.

A título de esclarecimento, o Quadro 1 traz as principais diferen-
ças entre esses dois tipos de garantias pessoais.
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Quadro 1
Diferenças entre aval e fiança

Aval Fiança

Decorre de obrigação cambial Decorre de obrigação civil
Propicia surgimento de relação 
jurídica autônoma

Tem natureza acessória

Aplica-se regime de solidariedade 
passiva entre avalista e devedor

Aplica-se, em princípio, o benefício 
de ordem. Artigo 827

Fonte: Elaboração própria.

A questão da solidariedade e do benefício de ordem que se apre-
sentam como características distintivas das duas espécies de garan-
tias fidejussórias, conforme destacado no Quadro 1, deve ser bem 
entendida, pois traz consequências jurídico-processuais diversas.

O benefício de ordem, nos termos do artigo 827 do Código Ci-
vil, é previsto para o instituto da fiança, mas nunca para o aval, e 
significa que o coobrigado (no caso, o fiador) tem o direito de ver 
executado primeiro os bens do devedor principal. Ou seja, a respon-
sabilidade do fiador, em regra, é subsidiária (posterior) à do devedor 
principal. O avalista, por sua vez, nunca tem benefício de ordem, 
pois sempre é devedor solidário, o que significa dizer que poderá ser 
demandado diretamente pela totalidade do crédito avalizado.

Esse benefício, contudo, não poderá ser utilizado se houver a 
renúncia expressa por parte do fiador, caso haja a previsão de soli-
dariedade ou se o devedor for insolvente ou falido.

Essa última questão, por certo, traz um ônus para o financiador, 
na medida em que lhe imputa um dever de cautela que, em caso de 
não observância, acarretará o perecimento de seu direito perante 
o fiador.

Assim, após oportuna nomeação dos bens do devedor pelo fia-
dor, o credor deve ser cuidadoso e diligente no curso da execução. A 



398 Revista do BNDES 45, junho 2016

Lei Substantiva Civil deixa claro que, se feita a nomeação e poste-
riormente, por retardo na execução, o devedor tornou-se insolvente, 
o fiador será exonerado de sua obrigação, desde que comprove que, 
ao exercer o benefício de ordem, indicou bens do devedor principal 
suficientes para o adimplemento da obrigação.

Outra característica inerente ao instituto da fiança é o chamado 
benefício de divisão, previsto no artigo 829 do Código Civil. Segun-
do tal dispositivo legal, a fiança prestada a um só débito por mais de 
uma pessoa importa o compromisso de solidariedade entre elas, se 
declaradamente não se reservarem o benefício de divisão. Isso signi-
fica dizer que, se os fiadores não expressarem à época da contratação 
que não há solidariedade entre eles, todos individualmente poderão 
ser chamados a arcar com a integralidade do débito, cabendo-lhes tão 
somente buscar em regresso a cota-parte dos demais coobrigados.

Em razão de tais características e considerando que os fundos 
não têm personalidade jurídica, dada a sua natureza de condomínio, 
há repercussões de ordem prática relevantes para os cotistas, contra 
os quais se poderia, em tese, vislumbrar a possibilidade de imputar 
responsabilidade pela dívida afiançada pelo fundo, caso a sociedade 
que tiver sido garantida estiver falida e o fundo não possuir patri-
mônio suficiente para arcar com a obrigação. Além disso, é possível 
interpretar no sentido de considerá-los como cofiadores, o que sig-
nificaria que um único cotista poderia ter de pagar integralmente a 
dívida garantida pelo fundo.

Diante disso, a concessão de fiança por fundos de investimento 
terá de contar com a avaliação de riscos, não só por parte dos credo-
res, mas também pelos próprios cotistas, notadamente por parte dos 
investidores que tenham a nacionalidade brasileira.

A ponderação de interesses realizada pelos investidores nacio-
nais dos FIPs e FMIEEs, quando houver deliberação no sentido de 
autorizar o fundo a afiançar uma companhia investida, deve levar 
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em consideração que, por razões óbvias, abaixo explicitadas, há 
mais dificuldades para o credor ter o seu crédito satisfeito por co-
tistas que não têm sede e patrimônio no Brasil. A análise promovi-
da pelos cotistas nacionais também não poderá negligenciar que, 
normalmente, os investimentos estrangeiros realizados em FIPs e 
FMIEEs são realizados por meio de veículos que mitigam os riscos 
de responsabilização desses cotistas.

É cediço que muitos investidores internacionais preferem trazer 
recursos para o Brasil por meio de sociedades constituídas em 
 Delaware, tendo em vista as vantagens trazidas pelo arcabouço nor-
mativo daquele estado americano. De fato, mesmo os empreendedores 
americanos parecem preferir aquele estado da federação americana 
ao constituírem as suas sociedades, uma vez que Delaware concentra 
mais de 60% das quinhentas maiores sociedades dos Estados Unidos.

Além de outras vantagens que não guardam relação com a temáti-
ca do presente artigo, as sociedades constituídas nesse estado ameri-
cano, pode-se dizer, permitem uma “blindagem patrimonial” de seus 
titulares, na medida em que, para serem criadas, as chamadas limited 
liability company (LLC) prescindem da indicação e do registro dos 
nomes de seus sócios, da especificação de seu capital social e do 
desenvolvimento de qualquer tipo de atividade nos Estados Unidos.

Diante disso, mesmo que o credor decida executar os cotistas in-
distintamente, reputa-se pequena a chance de a LLC possuir ativos no 
Brasil, além de não ser possível aferir quem são, de fato, seus sócios.

Ademais, para que se pudessem adotar atos executivos em outra 
jurisdição, com o intuito de atingir os bens da LLC, necessário se-
ria expedir carta rogatória para o Poder Judiciário do país em que 
estivessem localizados os ativos. Nesse caso, intimada pelo Poder 
Judiciário local a efetuar o pagamento, muito provavelmente não te-
ria recursos para satisfazer a obrigação, visto que fora criada única 
e exclusivamente para aportar os recursos no Brasil.
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Por evidente, então, diante de tantas dificuldades, certamente o 
credor buscará a satisfação de seu crédito promovendo a execução 
diretamente contra os cotistas residentes e com ativos no Brasil.

Superadas essas questões de ordem prática que devem ser le-
vadas em consideração não só na análise de risco promovida pelas 
instituições financiadoras, mas em igual medida pelos cotistas de 
um fundo por ocasião da avaliação quanto à pertinência ou não 
de permitir que esse condomínio de investidores garanta as suas 
companhias investidas, passa-se a apreciar uma última caracterís-
tica do instituto da fiança e, em seguida, a analisar as chamadas 
garantias reais.

Nos termos do artigo 822 do Código Civil, a fiança, não sendo 
expressamente limitada, compreenderá todos os acessórios da dí-
vida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do 
fiador. Sendo assim, a não ser que o contrato disponha de forma 
diferente, o fiador torna-se responsável por todo e qualquer prejuízo 
causado pelo afiançado, conforme já decidido pelo Superior Tribu-
nal de Justiça no âmbito do Recurso Especial 49.568/SP:

Civil – Locação de imóvel – Contrato garantido por fiança – 
Descumprimento de cláusula contratual – Perdas e danos – 
Obrigação do fiador – Recurso especial – Ofensa ao artigo 
908 do Código Civil – Responsabilidade integral do fiador.

1. Se a fiança não foi limitada no ato de sua prestação, respon-
dem os fiadores pela integralidade das obrigações decorren-
tes do contrato, bem como pelas indenizações decorrentes do 
descumprimento de qualquer delas.

2. A fiança prestada em caráter universal, sem restrições, faz 
dos fiadores co-responsáveis por todo e qualquer prejuízo 
causado pelo afiançado.

3. Recurso não conhecido (STJ, 1994).
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A garantia real, por sua vez, resta caracterizada quando o de-
vedor segrega um bem específico de seu patrimônio e o vincula ao 
pagamento de uma obrigação. Tais garantias são tidas como direitos 
reais, apesar de não possuírem todos os seus elementos, pois pri-
mordialmente autorizam o credor a promover a venda forçada do 
bem sem a necessidade de autorização do devedor.

Classificam-se, assim, como direitos reais porque asseguram a 
seu titular a prerrogativa de obter o pagamento de uma dívida com 
o valor ou a renda de um bem aplicado exclusivamente à sua satisfa-
ção (RODRIGUES, 2007, p. 334).

Sem dúvida, dão maior segurança ao credor, pois, se o valor do 
bem for superior ao do débito, será maior a probabilidade de o cre-
dor receber a integralidade do seu crédito.

São espécies de garantias reais a hipoteca, o penhor, a anticrese 
e a propriedade fiduciária.11 As duas primeiras gozam de preferên-
cia, conferindo a seu titular a prerrogativa de apropriar-se da venda 
judicial da coisa sem a concorrência dos demais credores.

Apesar de não se beneficiar da preferência, o credor anticrético tem 
o direito de reter a coisa dada em garantia enquanto a dívida não for 
paga, limitado ao prazo de 15 anos desde a data da sua constituição.

Outro grande atrativo das garantias reais, também decorrente de 
sua natureza, é o fato de que se ligam ao bem, independentemente 
da pessoa que o detenha, o que significa dizer que o credor pode 
reclamá-lo de qualquer um que esteja com a sua posse para sobre 
ele exercer o seu direito.

Em linhas gerais, são essas as características das garantias reais 
que, em tese, minimizam o risco das instituições financeiras por 

11 Farias e Rosenvald (2008) entendem que a propriedade fiduciária é verdadeiro 
direito real de garantia, contudo preferiram estudar esse modelo ao lado das 
demais formas diferenciadas de propriedade.
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elas garantidas. Contudo, antes de se adentrar nas demais questões 
que fazem parte do objeto do presente artigo, ainda é preciso trazer 
os principais conceitos aplicados a cada uma das espécies de direi-
tos reais de garantia.

Penhor

O penhor nada mais é do que o direito real de garantia sobre coi-
sa móvel, ou, segundo Clóvis Beviláqua apud Rodrigues (2007, 
p. 349), o direito real que submete uma coisa móvel ou mobilizável 
ao pagamento de uma dívida. Pode ser de várias espécies, inclusive 
rural, industrial, mercantil, de ações e de veículos, hipóteses em que 
os bens empenhados seguirão em poder do devedor.

Anticrese

A anticrese, conforme o magistério de Gomes (2004, p. 406), carac-
teriza-se por ser o direito real sobre imóvel alheio, em virtude do 
qual o credor obtém a posse da coisa a fim de perceber os frutos e 
imputá-los no pagamento da dívida, juros e capital. Distingue-se do 
penhor comum porque recai sobre bem imóvel e por autorizar que 
o credor receba os seus frutos até que a obrigação seja adimplida, 
ao mesmo tempo que não permite ao credor vendê-lo judicialmente, 
apenas retê-lo até o pagamento da dívida.

Hipoteca

A hipoteca, por sua vez, é o direito real que o devedor confere ao 
credor, sobre um bem imóvel de sua propriedade ou de outrem, para 
que tal coisa responda, preferentemente ao credor, pelo resgate da 
dívida (RODRIGUES, 2007, p. 389). Em caso de não pagamento 
da dívida, o credor hipotecário pode alienar judicialmente o bem 
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que lhe foi dado como garantia, apropriando-se do preço até o limite 
do seu crédito.

A doutrina de Coelho (2006, p. 239-240) ainda distingue os direitos 
reais de garantia dos direitos reais em garantia. Enquanto os primeiros, 
os quais foram objeto da análise acima, oneram bem da propriedade 
do devedor, os direitos reais em garantia incidem sobre bem da pro-
priedade resolúvel do credor. Ou seja, nessa espécie de direitos reais, 
o credor torna-se proprietário da coisa originariamente pertencente ao 
devedor, resolvendo-a com o cumprimento da obrigação principal ou 
na hipótese de inadimplemento, quando executada a garantia.

No caso dos direitos reais em garantia, de acordo com o objeto da 
oneração, a garantia decorrerá de alienação fiduciária em garantia 
ou de cessão fiduciária de direitos creditórios. Na primeira espécie, 
os bens serão necessariamente corpóreos, imóveis ou móveis, fungí-
veis ou infungíveis, ao passo que, na segunda, a garantia será a one-
ração de créditos (recebíveis) que o devedor possui perante terceiros.

Propriedade fiduciária

De acordo com Gonçalves (2006, p. 402),
na propriedade fiduciária dá-se a transferência do domínio 
do bem móvel ao credor, denominado fiduciário (em geral, 
uma financeira, que forneceu o numerário para aquisição), 
em garantia do pagamento, permanecendo o devedor (fidu-
ciante) com a posse direta da coisa. [...] O domínio do credor 
é resolúvel, pois se resolve automaticamente em favor do de-
vedor alienante, sem necessidade de outro ato, uma vez paga 
a última parcela da dívida.12

12 Impende lembrar que, a partir da edição da Lei 9.514, de 20 de novembro de 
1997, passou a ser possível, no Brasil, a utilização da alienação fiduciária 
de bens imóveis.
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O bem a ser dado em garantia nessas hipóteses será, na maioria 
das vezes, as ações de titularidade do fundo, ou seja, as ações re-
presentativas do capital social das empresas investidas pelo fundo.

Para que tenha validade perante terceiros, as instituições finan-
ceiras credoras devem tomar o especial cuidado de averbar a alie-
nação fiduciária das ações nos registros pertinentes da companhia. 
Em relação às ações nominativas de sociedade anônima fechada, 
a averbação será feita no Livro de Registro de Ações Nominativas 
ou, em se tratando de ações nominativas escriturais de sociedade 
anônima aberta, nos livros da instituição financeira que mantém a 
conta de depósito das ações.

A formalização da alienação fiduciária de ações deverá, entre 
outras matérias, especificar a quantidade e a espécie das ações alie-
nadas, regras sobre o exercício do direito de voto pelo devedor fi-
duciante, bem como sobre a fruição dos rendimentos oriundos das 
ações dadas em garantia, os quais podem ou não, a critério das par-
tes, integrá-la.

O regramento quanto ao exercício do direito de voto é um ponto 
extremamente relevante, na medida em que o artigo 113, parágrafo 
único, da Lei 6.404/76 deixa explícito que tal direito só poderá ser 
exercido pelo devedor-fiduciante nos termos estabelecidos no con-
trato (BRASIL, 1976).

Deve existir, contudo, razoabilidade nessas disposições contra-
tuais, definindo-se como matérias sujeitas ao consentimento aque-
las de interesse direto do credor, sem, no entanto, ofender prerroga-
tivas individuais asseguradas por lei ao próprio acionista devedor.

Assim, por exemplo, o credor fiduciário pode exigir que o fidu-
ciante se abstenha de votar ou condicione o seu exercício ao pré-
vio consentimento dele em alguns tipos de deliberações, tais como 
aquelas cujo objetivo seja a dissolução e a liquidação da companhia 
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emissora das ações, reorganizações societárias que impliquem a 
redução do seu capital social, distribuição de dividendos extraor-
dinários em momentos de impontualidade do devedor com o fi-
nanciamento garantido com as ações e venda de ativos relevantes, 
entre outros.

Como o exercício do voto em assembleias e o recebimento de 
dividendos caracterizam-se como direitos essenciais dos acionistas 
que não podem ser suprimidos sequer pelo estatuto social da com-
panhia, tais hipóteses de restrição em decorrência da concessão das 
ações como garantia de uma obrigação guardam a atenção especial 
da doutrina especializada.

Modesto Carvalhosa (2009, p. 113) preocupa-se com o conflito 
de interesses latente que há nessas situações e ressalta que a mens 
legis da proibição de exercício de voto pelos credores se dá para 
evitar o controle da sociedade, sendo certo que, se fosse possível 
ao credor tomar para si, mesmo que temporariamente, o direito es-
sencial de voto, ocorreria, certamente, uma série de concessões de 
empréstimos visando não à remuneração do capital mutuado, mas, 
sim, à obtenção de controle da companhia de que o devedor fosse 
detentor de percentual apreciável de ações.

Em face desse manifesto conflito de interesses entre credor e 
devedor, a doutrina destaca que o impedimento do exercício de voto 
pelo credor é absoluto, não lhe sendo autorizado contornar o precei-
to proibitivo de voto mediante o expediente da obtenção de mandato 
do acionista devedor, para votar em nome deste (CARVALHOSA, 
2009, p. 113).

Importante salientar ainda que, diferentemente do penhor de 
ações, também denominado de caução de ações, a alienação fiduciá-
ria autoriza o credor fiduciário a alienar as ações diretamente, in-
dependentemente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida 
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judicial ou extrajudicial, gerando, por conseguinte, menor onerosi-
dade para a instituição financeira nas hipóteses de default e menor 
prazo para a satisfação do seu crédito.

No entanto, há algumas questões que surgem quando as ações da-
das em garantia são representativas do controle da companhia, quais 
sejam: no caso de inadimplemento, há a possibilidade de o credor 
aliená-las livremente, sem qualquer tipo de condicionante, acarre-
tando a troca de controle? E se as ações forem representativas do 
capital social de uma sociedade detentora de uma concessão pública?

Como compatibilizar o exercício do direito de vender as ações da-
das em garantia com o disposto no artigo 254-A da Lei 6.404/76, que 
prevê o chamado direito de tag along para os acionistas minoritários 
de companhias abertas, isto é, o direito de venda conjunta de suas 
ações com as ações representativas do controle, ao preço, no mínimo, 
equivalente a 80% do atribuído para as ações do acionista controlador?

O artigo 254-A da Lei das S.A. conferiu uma acepção ampla 
à expressão “alienação do controle acionário”, não tendo feito ne-
nhuma ressalva para as hipóteses em que a troca de controle for 
decorrente do exercício do direito do credor fiduciário de vender 
as ações que lhe foram dadas em garantia quando a obrigação tiver 
sido inadimplida.

Ou seja, como a lei não estabeleceu qualquer tratamento diferen-
ciado às hipóteses de alienação de ações que foram concedidas em 
garantia de determinada obrigação, a condição de eficácia estabele-
cida no dispositivo legal em tela também se aplica para esses casos. 
É a verdadeira aplicação do brocardo jurídico ubi lex non distinguit, 
nec nos distinguere debemus, segundo o qual onde a lei não distin-
gue, não pode o intérprete distinguir.

Assim, a oferta pública por alienação de controle torna-se obri-
gatória não apenas nas hipóteses em que o antigo controlador vende 
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diretamente o conjunto das ações que compõem o bloco de controle 
para uma terceira pessoa ou grupo de pessoas.

Com efeito, os acionistas minoritários também poderão exigir 
a realização da oferta pública nos casos de alienação indireta do 
controle, quando é vendido o controle da sociedade controladora de 
determinada companhia aberta, ou em qualquer outra operação que, 
em seu conjunto, resulte na transferência do controle acionário de 
companhia aberta.

No tocante às ações representativas do controle de empresas 
concessionárias de serviços públicos, Eduardo Salomão Neto, em 
seus estudos sobre as garantias associadas a um project finance, 
dissipa todas as dúvidas que poderiam afligir o operador do direito.

Da leitura atenta do artigo publicado pelo ilustre autor, conclui-
-se que não há qualquer vedação à concessão de garantias tendo 
como lastro tais ações e, consequentemente, para a alienação delas 
em caso de default da obrigação que asseguram. Não há, portanto, 
qualquer incompatibilidade entre isso e o disposto no artigo 27 da 
Lei 8.987/95, que estabelece que a transferência de concessão ou do 
controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder 
concedente implicará a caducidade da concessão (BRASIL, 1995).

Eduardo Salomão Neto (2005, p. 412-413) esclarece que

a garantia poderá ser excutida validamente, mesmo na falta 
de aprovação do poder concedente: a concessão, entretanto, 
caducará, destruindo ativo valioso da sociedade cujas ações 
ou quotas são objeto da garantia e, portanto, prejudicando in-
diretamente o valor das ações ou quotas.

Isto é, as ações de concessionárias públicas dadas em garantia 
podem ser alienadas para a satisfação do crédito. No entanto, na 
prática, tendem a ter um significativo desconto, dado que a possibi-
lidade de caducidade afetará substancialmente o fluxo de caixa fu-
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turo da companhia. Em virtude de todas as questões destacadas aci-
ma, entende-se que as instituições financeiras devem ter cautela em 
aceitar as ações como a única garantia de um contrato de financia-
mento. Recomenda-se aos financiadores que, sempre que possível, 
as ações em garantia sejam de companhias que não guardem relação 
com a tomadora dos recursos, o que minimizará, em caso de um de-
sempenho econômico-financeiro ruim que acarrete a insolvência da 
devedora, a possibilidade de o crédito não ser satisfeito. Além disso, 
é prudente também evitar aceitar como principal garantia as ações 
representativas do controle do capital social de companhias abertas 
e de concessionárias de serviços públicos.

Outras formas assecuratórias do crédito 
concedido para empresas que possuem fundos de 
investimento como acionistas relevantes

Chamada suplementar de capital

Além das tradicionais garantias concedidas pelos fundos de in-
vestimento, as instituições financeiras podem exigir uma chama-
da suplementar de capital em determinadas circunstâncias que a 
recomendarem, normalmente vinculada a uma nova capitalização 
da sociedade devedora que lhe assegure liquidez. Nesses casos, os 
cotistas do fundo firmam um compromisso de investimento e um 
boletim de subscrição definindo os valores que se comprometem a 
aportar, ficando, em princípio, limitados a aportar aquele valor.

Com o compromisso de realizar um aporte suplementar de ca-
pital, os cotistas assumem a obrigação de, caso haja um inadimple-
mento, financeiro ou não, de uma das empresas investidas, aportar 
no fundo, por meio de novo boletim de subscrição, valores suficien-
tes para a quitação do débito.



409Fundos de investimento como garantidores de 
contratos de financiamento

Essa modalidade traz como benefício aos cotistas o limite da 
garantia e, portanto, o limite da perda possível, ao passo que, para o 
credor, traz como benefício o reconhecimento prévio, por parte dos 
cotistas, da obrigação de realizar novos aportes no fundo para sanar 
débito de uma companhia investida, sem que seja necessária qual-
quer discussão acerca de patrimônio líquido negativo ou natureza 
jurídica do fundo.

Reserva para sobrecusto

O financiador também poderá exigir a chamada reserva para sobre-
custo, que nada mais é do que exigir do fundo que este reserve um 
percentual de seu patrimônio comprometido para despender com 
eventual sobrecusto de um projeto.

Nesse ponto, é importante lembrar que a finalidade de um fun-
do é investir em ativos, e seu retorno depende disso. Se houver a 
exigência de um alto percentual do patrimônio comprometido para 
a reserva de sobrecusto, o fundo não poderá realizar o número de 
operações planejadas, o que dificultará a obtenção do retorno finan-
ceiro e o equilíbrio da carteira.

Assim, caso o financiador entenda que é aplicável a exigência dessa 
reserva, é importante que não se restrinja demasiadamente o planeja-
mento estratégico de investimentos do fundo, por meio do estabeleci-
mento de um valor muito alto para a reserva em relação ao patrimônio 
comprometido, pois pode prejudicar, de forma significativa, a atuação 
do gestor e, consequentemente, o retorno financeiro do fundo.

Medidas propostas ao financiador

Em face da recente possibilidade de fundos de investimento garan-
tirem os financiamentos, cabe tecer algumas considerações sobre as 
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medidas que as instituições financiadoras poderiam negociar alme-
jando maior segurança.

Dessa forma, serão destacadas algumas propostas com a análise 
de seus pontos positivos e negativos.

Identificação dos cotistas

Há casos em que os gestores e administradores de fundos de inves-
timento não estão autorizados a informar o nome dos investidores 
dos fundos. Em geral, os nomes dos cotistas constam nas atas das 
assembleias de cotistas, que são documentos públicos registrados na 
Comissão de Valores Mobiliários. Entretanto, não são raros os casos 
em que, para proteger seus nomes, as atas são arquivadas na CVM 
apenas com o nome do administrador.

A identificação dos cotistas do fundo ganha maior importância 
no caso de garantias fidejussórias. Nessa hipótese, é recomendá-
vel, antes da concessão do financiamento, que seja feita uma análise 
da capacidade de pagamento dos cotistas, pois, caso o fundo não 
possua recursos para pagar sua dívida e caracterize uma situação 
de patrimônio líquido negativo, os cotistas poderão responder pelo 
débito com o financiador.

Nesse contexto, caso haja interesse por parte de cotistas de man-
ter o anonimato, o fundo deve privilegiar a concessão de garantias 
reais. Dessa forma, fica reduzida a importância da capacidade de 
pagamento dos cotistas porque haverá um bem destacado para o 
pagamento da dívida.

Restrição de transferência de cotas

Da mesma forma que a identificação dos cotistas, a restrição de 
transferência de cotas somente se justifica quando houver garantias 
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pessoais. Se for o caso de fornecimento de garantia real, a segurança 
do credor é oriunda da avaliação do bem.

Cabe destacar que, atualmente, o mercado secundário de cotas 
de fundos de investimento no Brasil é pequeno. A partir do momen-
to que existir um expressivo mercado de cessão de suas cotas, um 
fundo de investimento terá capacidade maior de captação de inves-
tidores, o que gerará o fortalecimento dessa indústria e o aumento 
de recursos para as companhias nacionais, fomentando, assim, seu 
desenvolvimento.

Diante disso, a restrição à transferência de cotas somente deve 
ser utilizada pelo financiador quando for estritamente necessária, 
o que não parece ser o caso quando houver a prestação de garantia 
real por parte do fundo.

Constituição de uma holding para mais de um ativo

Um dos principais benefícios do investimento em um fundo de in-
vestimento é o benefício fiscal. Como regra geral para os investi-
dores, o administrador do fundo deve reter 15% para pagamento 
de Imposto de Renda no momento em que a amortização de cotas 
superar o valor investido.13

Assim, a criação de uma holding, que teria de pagar Imposto de 
Renda anualmente, poderia expressar a perda desse benefício. Por 
outro lado, uma holding que investe em todos os ativos do fundo re-
presenta maior segurança para o financiador porque os demais ativos 

13 Lei 11.312/06 – Artigo 2º Os rendimentos auferidos no resgate de cotas dos 
Fundos de Investimento em Participações, Fundos de Investimento em Cotas 
de Fundos de Investimento em Participações e Fundos de Investimento em Em-
presas Emergentes, inclusive quando decorrentes da liquidação do fundo, ficam 
sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) inci-
dente sobre a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição 
das cotas (BRASIL, 2006).
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do fundo também vão estar garantindo a dívida. Além disso, as ações 
da holding, em tese, terão uma liquidez maior que um único ativo.

Deve-se observar que o efeito da diluição do risco em face da 
existência dos demais ativos da carteira também pode ser obtido 
com a prestação de fiança por parte do fundo.

Dessa forma, pela ótica dos investidores, deve ser sopesada a se-
gurança oferecida ao credor com a constituição da holding em face 
do possível prejuízo fiscal.

Prazo de duração

Na liquidação do fundo, que pode ocorrer, a qualquer tempo, por de-
liberação em assembleia geral ou pelo encerramento do prazo pre-
visto em seu regulamento, todos os ativos passam para seus cotistas 
na proporção de suas cotas.

Assim, pode-se dizer que, se os cotistas receberem um bem que 
foi dado em garantia, estes devem observar o direito de sequela do 
credor, um dos efeitos dos direitos reais em garantia, que, na linha 
do ensinamento de Carlos Roberto Gonçalves (2006, p. 502-503), é:

o direito de reclamar e perseguir a coisa, em poder de quem 
quer que se encontre, para sobre ela exercer o seu direito de 
excussão, pois o valor do bem está afeto à satisfação do cré-
dito. Assim, quem adquire o imóvel hipotecado, por exemplo, 
está sujeito a vê-lo levado à hasta pública, para pagamento da 
dívida que está a garantir.

Entretanto, deve-se levar em conta que, com o encerramento do 
fundo, poderá ser mais penoso para o credor, em virtude da plu-
ralidade de cotistas que titularizarão o bem diretamente, o acom-
panhamento e a manutenção da garantia, assim como um eventual 
processo de execução.
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No caso de garantias fidejussórias, se o prazo do fundo for inferior 
ao prazo do contrato e da garantia, os cotistas do fundo devem assinar 
o contrato de financiamento reconhecendo a responsabilidade pela 
dívida em caso de encerramento do fundo. Apesar de entendermos 
que a alegação dessa responsabilidade poderia advir da liquidação do 
fundo, até mesmo pela sua natureza de condomínio, trata-se de uma 
medida que pode evitar eventuais questionamentos, por parte dos co-
tistas, sobre a existência de sua responsabilidade e o nível desta, pois, 
em princípio, os cotistas responderiam apenas por suas cotas-partes.

Entretanto, obter a assinatura de todos os cotistas em contratos 
firmados pelo fundo não é uma prática comum de mercado e pode 
ser de difícil operacionalização em fundos com muitos investidores, 
com investidores estrangeiros ou que possuam investidores que de-
sejem manter o anonimato.

Diante disso, tanto nos casos de garantias reais quanto nos de 
garantias fidejussórias, é recomendável que o prazo do fundo seja 
igual ou superior à duração da garantia e que a liquidação anteci-
pada do fundo necessite do consentimento do credor. Pode-se dizer 
que essa medida representa maior segurança para o financiador e 
um benefício operacional para o fundo.

Conclusão

Conforme foi dito no presente artigo, apesar da vedação expressa 
nas instruções que disciplinam os fundos de investimento em parti-
cipações em empresas, a CVM firmou o entendimento na linha de 
permitir a prestação de garantia por parte desses fundos, desde que 
aprovada pelos cotistas.

Seguindo essa linha, a CVM realizou a Audiência Pública 
SDM 9/12, que resultou na alteração da Instrução CVM 391/03, per-
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mitindo de forma expressa a prestação de garantias por parte dos 
FIPs desde que observadas algumas condições.

A permissão expressa de prestação de garantias por parte dos 
FIPs representa um avanço para essa modalidade de investimento, 
pois irá facilitar ou até mesmo viabilizar a realização de projetos, 
em especial os de infraestrutura. Conforme mencionado, não é raro 
que um fundo seja o controlador de uma empresa e, na maioria dos 
casos, o fundo participa do bloco de controle. Assim, considerando 
que é uma prática comum na negociação de um financiamento a 
exigência de garantia por parte do controlador, tal medida será sig-
nificativamente benéfica para os FIPs.

Conforme ressaltado, há diversas garantias que podem ser pres-
tadas pelos fundos, cabendo aos cotistas e ao financiador a escolha 
da garantia que atenda mais adequadamente aos interesses de am-
bas as partes. Tal escolha deve levar em conta o limite de exposição 
aceito pelos cotistas e as restrições apresentadas pelo credor.

As restrições apresentadas pelos financiadores devem conside-
rar a natureza da garantia e a natureza jurídica do fundo, sendo re-
comendável que sua duração esteja em linha com o prazo de amor-
tização do financiamento.

Em relação aos cotistas, pode-se dizer que a proteção maior se 
encontra na garantia real e não na garantia fidejussória, pois, con-
forme destacado anteriormente, a fiança prestada a um só débito por 
mais de uma pessoa importa o compromisso de solidariedade entre 
elas, se declaradamente não se reservarem o benefício de divisão, o 
que significa que os cotistas poderão ser considerados cofiadores, 
possibilitando que apenas um deles seja chamado a pagar integral-
mente a dívida garantida pelo fundo.

Entretanto, deve-se evitar a concessão de garantias cruzadas en-
tre ativos da carteira, de forma que um ativo que tenha um desem-
penho ruim não contamine os demais.
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Por fim, apesar de representar um avanço e uma clara vantagem 
para a indústria de fundos de investimento, a permissão da conces-
são de garantia também representa uma possibilidade de aumento 
significativo dos riscos de um cotista. Dessa forma, os cotistas de-
vem estar cientes desses riscos quando subscreverem cotas de um 
fundo que possua um regulamento que permite a concessão de ga-
rantias, pois sua exposição ao risco poderá ser ampliada, ainda que 
o cotista não anua com a prestação de garantias em deliberação de 
assembleia geral.
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Resumo
Busca-se fomentar a discussão a respeito das diferentes metodolo-
gias utilizadas para cálculo de capital envolvendo exposições da ca-
tegoria “participações societárias”. São introduzidas as abordagens 
simplificada, VaR e PD/LGD. Enquanto a abordagem simplificada 
adota fatores de risco padronizados para determinadas exposições, 
a abordagem VaR baseia-se em modelos de valor em risco para os 
retornos trimestrais das ações. Já a abordagem PD/LGD trata tais 
exposições como se fossem de crédito. Enquanto a validação da 
abordagem PD/LGD recai sobre uma análise do parâmetro PD, a 
validação da abordagem VaR é mais complexa e exige uma análi-
se de todos os componentes do modelo de VaR. Como o horizonte 
temporal da estimação é substancialmente superior a um dia, faz-se 
necessário desenvolver uma metodologia que não adote a regra da 
raiz quadrada do tempo, fonte potencial de subestimação do ris-
co. Existe um incentivo para a adoção da abordagem PD/LGD por 
sua menor exigência de capital na grande maioria das vezes, mas 
é preciso observar que as exposições precisam satisfazer critérios 
bastante específicos para sua adoção.

Palavras-chave
Regulação financeira. Acordos de Basileia. Abordagens IRB. Parti-
cipações societárias. VaR.



420 Revista do BNDES 45, junho 2016

Abstract

The text encourages the discussion on the different methodologies 
for calculating the capital involving the exposure of the “equity 
holdings” categories. The following approaches are introduced: 
simplified, VaR and PD/LGD. While the simplified approach adopts 
standardized risk factors, the VaR approach is based on value at 
risk models for quarterly returns of equities. The PD/LGD approach 
treats such exposures as credit exposures. While the validation 
of PD/LGD approach is simply an analysis of PDs, the validation of 
VaR approach is more complex and demands analysis of all the 
components of VaR models. As the holding period of estimation 
is significantly onger than one day, it is necessary to develop a 
methodology that does not use the square root of time rule, which 
is a potential source of risk subestimation. There is an incentive for 
using the PD/LGD approach due to its smaller capital requirement 
in most of the cases, but it is necessary to observe that the exposures 
need to satisfy specific criteria to justify its adoption.

Keywords

Financial regulation. Basel Accords. IRB approaches. Equity 
exposures. VaR.
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Introdução

Segundo Meirelles (2010), a regulação e a supervisão do sistema 
financeiro – sob responsabilidade do Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN) e do Banco Central do Brasil, respectivamente – passa-
ram de um regime altamente intervencionista e focado na solução 
de problemas para uma crescente preocupação com estabilidade fi-
nanceira e aspectos prudenciais.

Como parte das recomendações de Basileia II referentes ao pi-
lar 2, BCBS (2010) estipula que os bancos devem acessar sua própria 
adequação de capital por meio do processo interno de avaliação 
da adequação de capital (ICAAP, na sigla em inglês). Como são 
definidos internamente, esses processos agregam risco de várias 
formas diferentes. O objetivo do ICAAP é determinar a necessi-
dade de alocação de capital adicional acima do disposto no pilar 1. 
Enquanto o pilar 1 é responsável pelo estabelecimento de requeri-
mentos mínimos de capital de forma geral, o pilar 2 tem o objetivo 
de adicionar alguma necessidade extra de capital em decorrência de 
avaliação da própria instituição financeira que não esteja contem-
plada no pilar 1.

Dessa forma, a Circular 3.547/2011 do Banco Central do Bra-
sil (BCB) estipula que o ICAAP precisa analisar a suficiência do ca-
pital mantido pela instituição, devendo abranger avaliação e cálculo 
da necessidade de capital para cobertura dos riscos de crédito, de 
mercado e operacional, taxa de juros das operações não classifica-
das na carteira de negociação, crédito de contraparte e concentração. 
Também deve avaliar a necessidade de capital para cobertura dos 
riscos de liquidez, estratégia e reputação (BCB, 2011). A referida 
circular disciplina ainda que o ICAAP deve ser submetido a um pro-
cesso de validação independente do processo de desenvolvimento. 
Nesse sentido, a responsabilidade da validação independente é ava-
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liar, no mínimo, as metodologias e premissas utilizadas nas estima-
tivas de necessidade de capital; as estimativas de correlação, quando 
utilizada; a inclusão de todos os riscos relevantes; a abrangência, a 
consistência, a integridade e a confiabilidade dos dados de entrada, 
bem como a independência de suas fontes; a adequação dos testes 
de estresse; a consistência e a confiabilidade das informações que 
compõem o relatório de ICAAP.

O presente trabalho trata da validação do cálculo de requerimen-
to de capital para participações societárias. A próxima seção descre-
ve as abordagens internal ratings-based (IRB) utilizadas para a ca-
tegoria de participações societárias. Em seguida, são apresentados 
alguns requisitos mínimos para modelos utilizados na abordagem 
VaR. O artigo continua com uma análise a respeito da importância 
da elaboração de técnicas estatísticas de estimação para o VaR tri-
mestral que não adotem a regra da raiz quadrada do tempo, um dos 
requisitos mais importantes segundo orientações do Comitê de Ba-
sileia. A conclusão evidencia a importância da discussão a respeito 
das abordagens IRB para participações societárias e a validação das 
técnicas mencionadas.

Abordagens IRB

A principal referência regulatória para a análise das abordagens 
IRB é a Circular 3.648/2013 do BCB, que estabelece os requisitos 
mínimos para o cálculo da parcela relativa às exposições ao risco 
de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante 
sistemas internos de classificação do risco de crédito. Segundo o ar-
tigo 6º, parágrafo 5º da referida circular, às exposições classificadas 
na categoria “participações societárias” são aplicadas as abordagens 
IRB definidas como “abordagem simplificada”, “abordagem VaR” 
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e “abordagem PD/LGD” (BCB, 2013). A abordagem simplificada 
consiste na aplicação de fatores de ponderação de risco padroniza-
dos a determinados tipos de exposição. A abordagem VaR, como o 
próprio nome indica, baseia-se na aplicação da metodologia valor 
em risco (VaR) aos retornos trimestrais do valor das ações ou fato-
res de risco representativos das exposições. Por fim, a abordagem 
PD/LGD – do inglês probability of default/loss given default – re-
side na utilização de valores padronizados para o parâmetro LGD 
e de valores para o parâmetro PD obtidos por meio de exposições à 
mesma contraparte pertencentes a outras categorias de exposição, 
ou mediante a técnica de mapeamento externo.

Ainda de acordo com a referida Circular 3.648/2013, a opção 
de utilização da abordagem simplificada, da abordagem VaR ou 
da abordagem PD/LGD deve ser consistente com o montante e a 
complexidade dessas exposições e com o porte e a complexidade 
da instituição (BCB, 2013). Isto é, não se trata de uma simples op-
ção por determinada abordagem ou por outra, mas sim por uma 
análise de consistência entre a exposição e a abordagem IRB ado-
tada. BCBS (2001) propõe uma discussão muito interessante a res-
peito de qual abordagem se deve utilizar de acordo com o tipo de 
exposição analisado.

Segundo BCBS (2001), as abordagens baseadas em risco de mer-
cado – ou abordagens VaR – são desenvolvidas com o objetivo de 
capturar o impacto de oscilações de preços de mercado no valor das 
exposições. Dessa forma, abordagens baseadas em risco de mercado 
cobrem variada gama de fatores de risco que possam provocar mu-
danças no valor das participações. Tais abordagens não são limitadas 
à análise tradicional de gestão de risco de crédito que envolve a pro-
babilidade de ocorrência de evento de descumprimento  (default). As 
abordagens VaR são capazes de incorporar tanto elementos idiossin-
cráticos quanto sistêmicos associados às participações societárias.



424 Revista do BNDES 45, junho 2016

Ainda de acordo com BCBS (2001), a abordagem PD/LGD nada 
mais é do que uma abordagem IRB básica que utiliza uma LGD es-
tipulada pelo regulador – 90%, segundo a Circular 3.648/2013 – e a 
PD da contraparte em questão – com a utilização de técnica de ma-
peamento externo no caso de ausência de exposições à mesma con-
traparte pertencentes a outras categorias sujeitas à abordagem IRB.

A abordagem PD/LGD utiliza uma LGD significativamente 
mais alta para participações societárias do que para exposições de 
crédito na grande maioria das vezes, o que leva a um requerimento 
de capital maior para participações societárias do que para expo-
sições de crédito na análise de uma mesma contraparte.  Exceto 
para os casos de PDs excessivamente altas, a abordagem  PD/LGD 
costuma estimar uma necessidade de capital menor do que a abor-
dagem VaR, pois captura apenas os riscos derivados de perdas 
de crédito.

BCBS (2001) indica a utilização da abordagem PD/LGD para 
exposições negociadas em bolsa quando o investimento é parte de 
uma relação de longo prazo, em que não há expectativa de ganhos 
de capital no curto prazo e não há antecipação de ganhos de capital 
de longo prazo. É esperado que, em quase todos os casos, a institui-
ção tenha algum relacionamento bancário – por exemplo, contrato 
de financiamento – com a empresa relacionada à exposição para 
que, assim, já tenha uma probabilidade de descumprimento estima-
da para aquela contraparte. Dada sua natureza de longo prazo, é es-
perado que o banco mantenha tal posição em participação societária 
por, pelo menos, cinco anos.

BCBS (2001) também indica a abordagem PD/LGD para partici-
pações não negociadas em bolsa quando o retorno do investimento 
se baseia em fluxo de caixa regular e periódico, não derivado de 
ganhos de capital, e quando não há expectativa de ganhos de capital 
futuro ou a realização de qualquer ganho no presente.
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A abordagem VaR é recomendada para todas as exposições da 
categoria de participações societárias que não cumpram os requisi-
tos para a utilização da abordagem PD/LGD.

Para instituições em regime de transição para as abordagens 
IRB ou para bancos que já adotem IRB, mas que não contem com 
modelos internos adequados, a abordagem simplificada constitui 
uma opção válida em contraponto às abordagens VaR e PD/LGD. A 
abordagem simplificada especifica fatores de ponderação de risco 
para exposições negociadas e não negociadas em bolsa. Embora tal 
metodologia tenha acurácia reduzida quando comparada a aborda-
gens baseadas em modelos internos – seja a abordagem VaR ou a 
PD/LGD –, apresenta maior sensibilidade ao risco quando compa-
rada à abordagem padronizada.

A abordagem simplificada não abre muito espaço para discus-
sões no âmbito de validação, pois se baseia em fatores de ponde-
ração de risco padronizados. A validação da abordagem PD/LGD 
recai sobre a validação do parâmetro PD, da mesma forma que as 
demais exposições de crédito sob abordagem IRB básica. Na pró-
xima seção, será desenvolvida uma análise mais aprofundada a res-
peito da validação de metodologias para a abordagem VaR.

Requisitos mínimos para modelos VaR

Segundo a Circular 3.648/2013 do BCB, a utilização da abordagem 
VaR está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos mí-
nimos: robustez das estimativas de perdas diante de movimentos de 
mercado adversos e relevantes em relação ao perfil de risco de longo 
prazo do portfólio da instituição; adequação do modelo VaR utiliza-
do ao perfil de risco e à complexidade da carteira, devendo explicar 
variações históricas de preços, mensurar o risco de não linearidade, 
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considerar condições adversas de mercado e potenciais riscos de 
concentração; comprovação teórica e empírica das técnicas e pro-
cessos de mapeamento das exposições em fatores de risco, ou em 
aproximações (proxies); utilização de todos os dados, informações 
e metodologias relevantes disponíveis para estimar as volatilidades 
dos retornos das exposições; realização de um abrangente programa 
de testes de estresse que submetam suas estimações a cenários his-
tóricos e prospectivos; e estabelecimento de políticas, procedimen-
tos e controles que atendam, no mínimo, aos seguintes requisitos: 
integração da abordagem ao gerenciamento de risco e do portfólio 
das exposições incluídas na categoria “participações societárias”; 
revisão independente e periódica do modelo VaR utilizado; monito-
ramento de limites e do risco de crédito das operações classificadas 
na categoria “participações societárias”; independência da unidade 
que desenvolve e utiliza o modelo VaR em relação às unidades que 
gerenciam os investimentos; e alocação de pessoal qualificado nos 
processos de modelagem (BCB, 2013).  

BCBS (2001) destaca a preocupação com a presença de instru-
mentos financeiros não lineares, como derivativos e debêntures 
conversíveis. É preciso que o modelo utilizado seja capaz de cap-
turar os riscos inerentes a esses instrumentos de forma adequada. 
Caso, por ocasião da validação, se conclua que o modelo empregado 
não é capaz de capturar tais riscos adequadamente, deve-se adotar 
a abordagem simplificada para tais exposições. Além disso, espera-
-se um rigoroso e compreensivo regime de testes de estresse para os 
parâmetros e assunções dos modelos da abordagem VaR.

O tipo e o grau de sofisticação dos modelos internos tendem a 
variar entre diferentes instituições. Tais disparidades derivam de 
diferenças na natureza e na complexidade das linhas de negócio 
das instituições, em particular daquelas que envolvem participa-
ções societárias. Assim, BCBS (2001) não estipula previamente 
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qualquer modelo de VaR específico – como modelos de variância-
-covariância, simulação histórica e simulação de Monte Carlo. É 
esperado que a complexidade das metodologias adotadas varie de 
acordo com as instituições financeiras. Em geral, a expectativa do 
supervisor em relação aos modelos de VaR para participações so-
cietárias mantidas na carteira de não negociação (banking book) é 
similar aos modelos de VaR para as exposições da carteira de nego-
ciação (trading book). Os modelos devem ser capazes de capturar 
adequadamente o risco.

Ainda de acordo com BCBS (2001), os dados utilizados na es-
timação precisam ser suficientes para prover estimativas de perdas 
robustas, devendo incluir ao menos um ciclo completo para as par-
ticipações societárias. É preciso ter atenção especial ao viés de so-
brevivência para as exposições não negociadas em bolsa, uma vez 
que a série de retornos observada pode estar escondendo casos de 
fracasso – isto é, exposições de private equity em que houve perda 
total do investimento.

Embora BCBS (2011) trate de requisitos para modelos de risco 
de mercado, é prudente que sejam observados alguns aspectos pre-
sentes nesse trabalho por sua semelhança conceitual com os mo-
delos da abordagem VaR, entre os quais se destacam: o value at 
risk (VaR) deve ser estimado em base diária; no cálculo do VaR, 
deve-se utilizar o 99º percentil (unicaudal); caso se opte pela utili-
zação da regra da raiz quadrada do tempo, o banco deve justificar 
periodicamente sua razoabilidade, tendo em vista se tratar de uma 
fonte potencial de subestimação do risco; a amostra de estimação 
deve ser de, no mínimo, um ano; não é prescrito nenhum modelo 
específico, cabendo a cada instituição escolher entre modelos que 
utilizam matrizes de covariância, simulação histórica, simulação de 
Monte Carlo etc., desde que capturem todos os riscos materiais da 
instituição financeira.
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BCBS (2011) estipula também alguns requisitos importantes 
para os testes de aderência aplicados a modelos VaR: necessidade 
de demonstrar que quaisquer premissas utilizadas no modelo são 
consistentes e não subestimam o risco – a regra da raiz quadrada 
do tempo é um importante exemplo de fonte potencial de subes-
timação do risco; utilização de períodos amostrais com duração 
superior ao mandatório, o que tende a elevar o poder dos testes 
estatísticos de aderência – é necessário ter cuidado para não sele-
cionar um período longo demais que não represente as condições 
atuais de mercado; e utilização de outros níveis de significância 
além do mandatório.

Sanches (2014) e a regra da raiz quadrada

Sanches (2014) estima o value at risk de uma carteira de ativos para 
horizontes superiores a um dia por meio de simulação de Monte 
Carlo, em vez da adoção da regra da raiz quadrada do tempo. Em 
tal metodologia, o VaR H passos à frente é estimado pela obtenção 
de um quantil de uma distribuição simulada por meio do processo 
estocástico gerador da série. O método tem significativos ganhos 
em relação à adoção da regra da raiz quadrada do tempo, que segue 
premissas não verificadas na realidade e muitas vezes ignoradas na 
prática da gestão de risco financeiro.

O modelo é escolhido com base no p-valor de Berkowitz, que 
considera vários aspectos da distribuição condicional dos retornos, 
e não apenas a frequência de ocorrência de falhas. A comparação 
dos resultados advindos da utilização de diferentes distribuições 
de probabilidade condicional dos retornos – normal, t-student e 
 t-student assimétrica – permite saber qual modelo se ajusta mais 
adequadamente aos dados.
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Kaplanski e Levy (2010) demonstram que o erro derivado da re-
gra da raiz quadrada do tempo do VaR calculado segundo as dispo-
sições de Basileia II (BCBS, 2006) é, na grande maioria das vezes, 
negativo, indicando que tal regra subestima o cálculo do VaR, como 
pode ser visto na Tabela 1. O erro foi estimado para carteiras de ris-
co baixo, médio e alto, utilizando as distribuições de probabilidade 
Normal e t-student.

Tabela 1
Erro percentual da regra da raiz quadrada do tempo
Distri- 
buição

Dias → 1 2 10 30 60 100 150 200 250

Normal Risco 
baixo

0,00 0,00 (0,03) (0,18) (0,51) (1,11) (2,06) (3,20) (4,52)

Normal Risco 
médio

0,00 (0,01) (0,15) (0,78) (2,23) (4,89) (9,20) (14,49) (20,73)

Normal Risco 
alto

(0,02) (0,06) (0,68) (3,63) (10,60) (23,82) (46,27) (75,39) (111,62)

t-student Risco 
baixo

0,00 (0,01) (0,10) (0,54) (1,53) (3,32) (6,15) (9,58) (13,52)

t-student Risco 
médio

(0,01) (0,04) (0,44) (2,33) (6,69) (14,65) (27,54) (43,38) (62,05)

t-student Risco 
alto

(0,06) (0,18) (2,05) (10,86) (31,73) (71,33) (138,52) (225,69) (334,17)

Fonte: Kaplanski e Levy (2010). 
Nota: Valores negativos indicam subestimação do VaR.

Conclusão

Uma leitura rápida da Circular 3.648/2013 do BCB pode dar a falsa 
sensação de que a escolha da abordagem IRB para participações so-
cietárias é completamente discricionária, permitindo supostamente 
uma arbitragem regulatória – isto é, a escolha da abordagem que 
consome menos capital. O presente trabalho procurou mostrar que 
tal raciocínio é errôneo e que há uma orientação muito bem defi-
nida pelo Comitê de Basileia de Supervisão Bancária a respeito de 
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qual abordagem deve ser utilizada de acordo com as características 
das exposições. Bancos que dão os primeiros passos no mundo do 
IRB são direcionados para a adoção da abordagem simplificada, 
enquanto bancos com modelos internos mais desenvolvidos podem 
adotar a abordagem PD/LGD para exposições com características 
de longo prazo e abordagem VaR para as demais.

A validação da abordagem VaR é a mais complexa entre as três 
por causa da grande liberdade que existe na construção dos mode-
los. A Circular 3.648/2013 elenca alguns requisitos mínimos para 
sua modelagem. Entre eles, destaca-se a necessidade de capturar 
todos os riscos materiais da instituição, sendo suas exposições com-
postas por ações não negociadas em bolsa, ações negociadas em 
bolsa, opções sobre ações, debêntures conversíveis e outros instru-
mentos não lineares que possam fazer parte da carteira de participa-
ções societárias (BCB, 2013).

A regra da raiz quadrada do tempo parece produzir erro maior 
para os modelos da abordagem VaR para participações societárias 
do que para os modelos mais usuais de risco de mercado, pois o 
horizonte temporal da estimação para a abordagem VaR – um tri-
mestre – é significativamente superior ao horizonte encontrado nas 
orientações de BCBS (2011) para risco de mercado – dez dias. Dessa 
forma, é fortemente recomendado que o modelo desenvolvido para 
a abordagem VaR não utilize a regra da raiz quadrada do tempo, sob 
pena de subestimar significativamente o risco.
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Comunicação de participação 
em seminário

Data e local: 13 de julho a 1º de agosto de 2015, Medellín, Colômbia
Evento: UNCTAD’s 32nd Regional Course on Key Issues on the 
International Economic Agenda
Representante do BNDES: Rômulo Tavares Ribeiro
Página eletrônica: http://p166.unctad.org/

Introdução

O BNDES participou da série de seminários constante de programa 
da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvol-
vimento (Unctad), voltado à cooperação e à assistência técnica a 
países em desenvolvimento. A iniciativa deriva do mandato dado 
pelo parágrafo 166 da Conferência 2010 da Unctad. O 32º Curso 
Regional sobre Temas-Chave na Agenda Econômica Internacional, 
composto de três módulos de seminários direcionados a delegados 
de países em desenvolvimento, foi realizado em parceria com a Es-
cuela de Administración, Finanzas y Tecnología (Eafit) entre 13 de 
julho de 2015 e 1º de agosto de 2015, na cidade de Medellín, na 
Colômbia. O BNDES foi representado pelo economista Rômulo Ta-
vares Ribeiro, assessor da Presidência lotado na DIR2.

Os seminários contaram com a participação de delegados de vá-
rios países da América Latina e do Caribe,1 que trabalham em ins-

1 Argentina, Bahamas, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Haiti, 
Jamaica, México, Nicarágua, Paraguai, República Dominicana, São Cristóvão e 
Névis, Suriname e Trinidad e Tobago.
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tituições públicas com distintos perfis. A variedade de experiências 
individuais permitiu grande troca de conhecimentos sobre as reali-
dades locais e debates sobre alternativas de políticas de desenvolvi-
mento. Com base no conjunto de estudos e proposições da Unctad, 
secundadas por contribuições de representantes da Comissão Eco-
nômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e de instâncias 
acadêmicas e administrativas do estado da Antioquia e da cidade de 
Medellín, os participantes integraram três módulos temáticos com-
postos de diversos seminários.

Desenvolvimento, políticas de desenvolvimento e 
o papel do comércio e das finanças em um mundo 
globalizado

Esse módulo de seminários concentrou-se em uma revisão da relação 
entre comércio, investimento e desenvolvimento e teve os seguintes 
palestrantes e debatedores: Mahmoud Elkhafif, pesquisador da Di-
visão de Globalização e Estratégias de Desenvolvimento da Unctad; 
Sebastian Herreros, economista da Divisão de Comércio e Integra-
ção da Cepal; e René A. Hernández, economista do Instituto Latino-
-Americano e do Caribe de Planejamento Econômico e Social/Cepal.

Após uma discussão introdutória sobre o conceito de desenvol-
vimento e seus indicadores, foi debatido o papel dos Estados na 
promoção do desenvolvimento econômico dos países. ênfase foi 
dada aos desafios de promoção de políticas que garantam melhorias 
simultaneamente à distribuição de renda e à produtividade das eco-
nomias latino-americanas. Foi apresentado um panorama da Cepal 
sobre a inserção externa das economias da região, com informa-
ções sobre como a Cepal tem acompanhado e analisado o tema das 
cadeias globais de valor e seus possíveis efeitos sobre a inserção 
das economias latino-americanas no comércio internacional. Sobre 
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esse tema, restou indicado que as principais novidades trazidas pe-
las cadeias globais se referem aos volumes envolvidos no total de 
consumo intermediário, bem como na maior presença do comércio 
de serviços associados.

Realizou-se ainda uma discussão sobre desdobramentos e lições 
a serem aprendidas com o episódio em curso da renegociação da dí-
vida grega com a União Europeia, com ênfase em prováveis impac-
tos sobre limitações ao desenvolvimento do país. Numa perspectiva 
ampla, as apresentações trouxeram à luz a incapacidade de modelos 
macroeconômicos com fundamentos neoclássicos de oferecer expli-
cações adequadas para os principais problemas enfrentados pelos 
países subdesenvolvidos. Essa abordagem crítica tem relevância na 
constatação de que a formação teórica básica em Economia e ciên-
cias conexas na América Latina e no Caribe segue sendo predomi-
nantemente neoclássica, o que tem impacto direto na percepção da 
maioria dos participantes sobre quais são os maiores obstáculos ao 
desenvolvimento econômico.

Nesse quadro, o representante do BNDES propôs que novas edi-
ções desse módulo ofereçam seminários em que seja promovido 
um debate mais estruturado, de um lado, a respeito da realidade da 
integração financeira e seus impactos sobre os países da região, e, 
de outro, sobre modelos heterodoxos de inspiração kaleckiana 
e  keynesiana sobre o crescimento e de inspiração clássica sobre a 
distribuição de renda e o padrão de comércio. Com vários desenvol-
vimentos produzidos nas últimas décadas e com grande aplicabili-
dade às questões típicas da região, abordagens heterodoxas sobre o 
desenvolvimento econômico e a inserção externa certamente mere-
ciam maior ênfase no conteúdo dos seminários, em coerência com 
a própria linha de pesquisa refletida nas principais publicações da 
Unctad – como o Trade and Development Report, que em 2015 se 
debruçou mais detidamente sobre as conexões entre a integração fi-
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nanceira dos países em desenvolvimento e suas trajetórias de desen-
volvimento. Para um debate entre os participantes com formações e 
experiências diversas, um conhecimento inicial sobre a análise es-
truturalista de longo prazo permitiria resultados mais profícuos, em 
função do desconhecimento sobre o tema mostrado mesmo por de-
legados de países comparativamente mais desenvolvidos na região. 
Por fim, nesse módulo, esse funcionário fez uma apresentação sinté-
tica sobre o papel do BNDES no financiamento ao desenvolvimento 
e recolheu interesse de ordem prática de outros países, em especial 
do Caribe, no modus operandi das operações indiretas com insti-
tuições financeiras credenciadas e na operação do Cartão BNDES.

Absorvendo benefícios do comércio: dinâmica variável 
no sistema multilateral de comércio, logística de 
comércio e acordos regionais de comércio

Esse módulo abordou diversos aspectos pertinentes ao acordo de fa-
cilitação de comércio e sua aplicação pelos países, bem como a dinâ-
mica de negociações na Organização Mundial de Comércio (OMC). 
As palestras e os debates foram conduzidos por: Jan  Hoffmann, es-
pecialista em facilitação de comércio, transporte marítimo e infraes-
trutura portuária na Divisão de Logística de Comércio da Unctad; 
Ahmad Mukhtar, economista da Divisão de Comércio Internacional 
de Bens e Serviços da Unctad; e Mohan Panicker, economista da 
Unctad e coordenador dos cursos pertencentes ao programa de as-
sistência técnica a países em desenvolvimento.

Destacou-se a apresentação sobre grandes acordos em negocia-
ção, entre os quais despontaram os “mega-acordos” em serviços2 e 

2 Trans-Pacific Partnership (TPP), Transatlantic Trade and Investment  Partnership 
(TTIP) e, ainda, Trade in Services Agreement (TISA).
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seus possíveis impactos, muitos deles negativos, sobre o espaço co-
mercial para os países em desenvolvimento. Adicionalmente, foram 
expostos vários estudos sobre a importância do desenvolvimento de 
soluções de infraestrutura e logística para a melhoria da competiti-
vidade exportadora. Foi realizado estudo de caso com simulação de 
ação de governo de um país fictício (com realidade muito próxima 
àquela de alguns países do Caribe), versando sobre a apresentação 
de compromissos no âmbito do acordo sobre comércio de serviços 
da OMC (GATS) no setor portuário, em cujo âmbito foram discuti-
dos vários aspectos concernentes aos efeitos desses compromissos 
nos quatro modos de comércio de serviços previstos no GATS.

Melhorando a capacidade produtiva por meio do 
investimento externo direto, do desenvolvimento 
empresarial e da ciência, tecnologia e inovação

Esse último módulo de seminários contou com mesas que aborda-
ram vários aspectos relativos aos determinantes do investimento 
externo direto (IED) e seus efeitos sobre as economias em desen-
volvimento, bem como analisaram diferentes medidas de estímulo à 
atração de investimento, tendo presente os objetivos específicos de 
desenvolvimento de cada país. Os trabalhos foram conduzidos por: 
Kalman Kalotay, economista da Divisão de Investimento e Empre-
sas da Unctad; Michael Lim, economista da Divisão de Tecnologia 
e Logística da Unctad; e novamente Mohan Panicker.

Foram apresentadas análises sobre a evolução do tema da ino-
vação em diferentes países e foram discutidos desafios e políticas 
específicas sobre ciência, tecnologia e inovação, além de ter sido 
ainda analisada criticamente a posição de pequenas e médias em-
presas da região, com apresentação do estado atual dos estudos da 
Unctad sobre a situação do empreendedorismo em países seleciona-
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dos. Um subconjunto de seminários, conduzidos por professores da 
Eafit e autoridades colombianas, exibiu ainda um panorama sobre 
as iniciativas de desenvolvimento local da cidade de Medellín, com 
foco na busca da criação de polos de inovação. Foi realizado ainda 
outro estudo de caso, agora com simulação de ação de governo de 
um país fictício (com características semelhantes às da Colômbia), 
versando sobre a adoção de um plano nacional de desenvolvimento 
de setores estratégicos. As simulações de escolhas de política fo-
ram debatidas entre os participantes e mostradas aos instrutores da 
Unctad, que avaliaram muito positivamente os trabalhos. Por fim, 
nesse módulo, o BNDES apresentou breve artigo sobre o apoio do 
governo brasileiro a pesquisa, desenvolvimento e inovação, tendo 
por base documentação produzida regularmente pelo Banco a res-
peito de sua atuação.

Conclusões

Para além de uma visão contemporânea sobre temas tradicionais 
do desenvolvimento comparado, tais como o padrão de comércio, a 
relação entre desenvolvimento econômico e o desenvolvimento so-
cial, a difusão tecnológica e o dinamismo das cadeias produtivas 
nacionais e sua inserção na divisão internacional do trabalho, chama 
a atenção que temas como o empreendedorismo, tradicionalmente 
mais enfatizados por outras instituições, como o Banco Mundial e 
think tanks de matriz liberal, vêm sendo abordados também pela 
Unctad, que busca, assim, ser capaz de oferecer resposta a um leque 
amplo de temáticas ligadas ao desenvolvimento. Com isso, a série de 
seminários permitiu uma abordagem baseada no repertório analítico 
da  Unctad e da Cepal sobre políticas públicas que envolvem a esco-
lha de modelos de financiamento, a identificação de setores estraté-
gicos ao desenvolvimento, a remoção de gargalos à competitividade 
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e a busca de coerência e complementaridade entre essas políticas, 
temas de grande relevância para o trabalho do BNDES.

Algumas conclusões centrais que derivaram dos debates foram:
i) negociações internacionais em curso, em especial no setor de 

serviços, têm um potencial de impacto muito grande sobre o 
espaço econômico que poderá ser ocupado pelos países em 
desenvolvimento e reforçam a necessidade de que cada país 
tenha uma estratégia clara para seu desenvolvimento e tome 
parte de processos negociadores com propostas coerentes 
com essa estratégia;

ii) nesse marco, os países não devem prescindir da adoção de 
políticas públicas de estímulo a setores estratégicos ao desen-
volvimento nacional;

iii) a integração econômica regional segue sendo um caminho 
importante para o desenvolvimento de países da América 
Latina e do Caribe, mas a inserção externa dos países da re-
gião reflete, em grande medida, o relacionamento comercial 
e financeiro com países desenvolvidos e, mais recentemente, 
com a China;

iv) a redução dos custos de logística e o aumento da capacidade 
de entrega rápida de insumos e mercadorias prontas são me-
didas com potencial de reduzir de modo relevante a diferença 
de competitividade do Brasil em relação a algumas econo-
mias com forte desempenho exportador; e

v) o investimento em tecnologia, hoje voltado crescentemente 
à inovação, não pode prescindir da identificação de setores 
estratégicos e da criação de condições macroeconômicas que 
justifiquem as inversões a serem feitas por entes públicos 
e privados.
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