
 
Classificação: Documento Ostensivo 
Restrição de Acesso: Não aplicável 

Unidade Gestora: AF e APE 

 

 

1 

 

Custo Líquido dos Empréstimos do Tesouro ao BNDES  

 
Nota Conjunta APE e AF 
Agosto de 2015 

 
As operações de empréstimo do Tesouro Nacional ao BNDES suscitam discussões 

acerca de seus méritos e seus impactos fiscais. Esta nota tem por objetivo calcular e 

analisar os custos e benefícios desses empréstimos. Fazemos estimações desses 

valores, do ponto de vista fiscal, considerando diferentes cenários para as taxas de 

juros da dívida pública e a TJLP.  

 
Introdução 

Em reportagem de 09/08/2015, a Folha de São Paulo cita que o Ministério da Fazenda 

(MF) informou ao Tribunal de Contas da União (TCU) que os empréstimos do Tesouro 

Nacional (TN) ao BNDES, projetados ao longo de todo o prazo dos contratos e trazidos 

a valor presente, custarão R$ 184 bilhões à União. O valor deve ser distribuído ao 

longo dos cerca de 45 anos de vida residual dos contratos, gerando custo médio 

esperado por ano de cerca de R$ 4 bi, em valor presente, ou 0,07% do PIB atual. Trata-

se de uma estimativa realizada a partir de premissas sobre a evolução das taxas de 

juros da dívida pública e TJLP, que aborda apenas o custo financeiro implícito no 

diferencial de juros entre as duas taxas.   

 

O informe do MF não trata dos seguintes aspectos, indispensáveis para formar visão 

mais ampla das implicações fiscais de tais operações: i) a margem bruta de 

intermediação financeira do BNDES, incidente sobre o estoque dos empréstimos do 

Tesouro ao banco, gera receitas incrementais ao erário na forma de impostos e 

dividendos, ou retenção de capital, considerando que o patrimônio da instituição 

pertence integralmente à União; ii) despesas com equalização de juros, contratadas 

principalmente no âmbito do PSI; e iii) efeitos indiretos decorrente dos impactos dos 
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empréstimos na economia, em particular nos investimentos, e, por consequência, na 

arrecadação tributária. O motivo da não inclusão dessas dimensões na análise do 

impacto fiscal está na contabilidade do setor público consolidado. Como as estatais 

financeiras estão fora desse consolidado, o resultado incremental do BNDES em 

função das operações de crédito viabilizadas pelos empréstimos do TN não é 

considerado pelas contas informadas ao TCU. 

 

Nesta nota, estimamos o custo líquido para as contas públicas dos contratos de 

empréstimo firmados entre o BNDES e a União desde 2008. Tais operações de 

empréstimo têm saldo contábil da ordem de R$ 521 bilhões em 30/06/2015. Foram 

consideradas projeções de custos e benefícios fiscais para todo o período futuro de 

vigência dos contratos. As características gerais de cada um dos contratos podem ser 

encontradas no link: 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arqui

vos/empresa/download/2015_captacoes_tesouro.pdf. Consideramos os três aspectos 

descritos no parágrafo anterior, que não estão incluídas no informe do TCU. Fizemos 

diversas estimações, usando diferentes cenários de taxas de juros. No cenário básico, 

consideramos as projeções do mercado financeiro para a taxa Selic, divulgadas no 

boletim Focus do Banco Central, que refletem uma conjuntura atual adversa. 

 

No caso da arrecadação tributária decorrente dos efeitos dos empréstimos do BNDES 

sobre o investimento, consideramos apenas o impacto direto de primeira ordem do 

investimento adicionado na arrecadação. Trata-se de estimava conservadora do 

aumento da receita de impostos, uma vez que não inclui os efeitos multiplicadores do 

investimento na renda, bem como os impactos permanentes do investimento 

incremental sobre o crescimento potencial da economia e suas consequências na 

arrecadação tributária. Ao final do estudo, fazemos considerações ilustrativas sobre 

como mudaria o custo líquido dos empréstimos considerando um multiplicador do 

gasto autônomo igual a 1,3. 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/empresa/download/2015_captacoes_tesouro.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/empresa/download/2015_captacoes_tesouro.pdf
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Metodologia 

 

As estimativas dos custos e benefícios dos empréstimos estão expressas em valor 

presente, com base em 30/06/2015, em R$ bilhões e em % do PIB, em termos médios 

a.a., considerando projeção de custos e benefícios ao longo de todo o período dos 

contratos, ou seja, até abril de 2060. É importante ressaltar que o valor presente da 

totalidade dos custos e benefícios corresponde a fluxos que ocorrerão ao longo dos 

próximos 45 anos, de forma que para um dimensionamento adequado do custo 

líquido para o país consideramos fundamental expressar os valores anuais também 

em proporção do PIB.  

No que segue, explicamos os cálculos utilizados para chegar aos custos líquidos dos 

empréstimos e os diferentes cenários usados para taxas de juros e demais 

componentes das contas realizadas.  

 

 Custo Líquido 

 

Corresponde ao total dos “custos financeiros: resultados das operações 

financeiras entre TN e BNDES e entre BNDES e as empresas”, menos os 

“benefícios: arrecadação tributária decorrentes dos efeitos de primeira ordem 

dos empréstimos na economia”. 

 

 Custos Financeiros  

 

Compreendem as contas financeiras referentes: i) ao diferencial entre a taxa da dívida 

pública e a TJLP; ii) resultado da intermediação financeira do BNDES; e iii) despesas 

com equalização de juros.     
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O cálculo do custo correspondente ao diferencial entre a taxa da dívida pública e a 

TJLP foi feito comparando o valor presente estimado dos fluxos futuros descontados 

dessas dívidas, na data base de 30/06/2015, com o saldo contábil dos contratos de 

empréstimo do BNDES com o Tesouro Nacional. Para fins de projeção da taxa de 

dívida pública, consideramos, como uma aproximação, a projeção da taxa Selic. O fluxo 

futuro de pagamentos (juros + amortizações), utilizado no cálculo do valor presente 

líquido reflete as características de cada contrato, tais como, períodos de carência e 

critérios de capitalização da TJLP no principal. 

 

As despesas com equalização de juros abrangem os programas do BNDES com taxas 

fixas ao mutuário final e equalização de taxas pelo TN. A despesa calculada 

corresponde ao valor presente dos montantes de equalização apurados em regime de 

competência ao longo do tempo em cada cenário - referindo-se ao diferencial entre a 

taxa do programa e a TJLP projetada, trazido a valor presente, em fluxo espelhando o 

esquema de amortização do estoque de operações equalizáveis na carteira do banco. 

 

Enquanto as contas referentes ao diferencial de juros e despesas com equalização têm 

efeito negativo nas contas públicas, o resultado da intermediação financeira do BNDES 

tem efeito positivo sobre o resultado fiscal, ao gerar receitas tributárias, dividendos 

e/ou ampliação do patrimônio da União, via retenção de lucros no capital do banco.1 O 

cálculo desse resultado toma como base a trajetória projetada para o estoque de 

empréstimos às empresas a ser financiado com recursos do TN. Consideramos a 

margem bruta de intermediação financeira, observada entre 2009 e 2014, de 2,0%, 

descontados 10% de custo operacional, chegando à margem de 1,8%. Vale observar 

que o resultado já inclui os tributos gerados na atividade do BNDES, sendo 

desconsiderados os tributos devidos que não incidem diretamente sobre o resultado.   

 

 

                                                 
1
 Esse resultado reverte-se para a União na forma de dividendos ou de aumento do seu patrimônio. 
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 Benefícios - Arrecadação sobre o Investimento Adicionado 

 

Os empréstimos de longo prazo do BNDES financiam investimentos que em boa 

medida não ocorreriam na ausência desse crédito. Isso origina vendas de máquinas e 

insumos, sobre as quais incidem tributos. Como resultado, temos um aumento da 

receita fiscal.   

Os tributos associados ao investimento adicionado na economia foram apropriados de 

acordo com os desembolsos para FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo), ao longo de 

todo o prazo dos empréstimos.  Para tanto, consideramos: i) o prazo médio da carteira 

de crédito, que define quantas vezes o funding retornará ao banco, permitindo novas 

rodadas de desembolsos; ii) a adicionalidade aos investimentos em função dos 

desembolsos do BNDES sobre a FBCF, estimada em 23,6%2; iii) o coeficiente que 

transforma o valor dos bens financiados em valor a preços básicos3 (0,83); e iv) a 

alíquota média de imposto, incluindo os impostos a todos os entes da federação, 

arrecadados sobre a produção e sobre a renda dos fatores de produção (25,4%)4.  

 

Tributos Gerados =  Estoque médio de empréstimos do TN 

   x número de rodadas de desembolsos 

   x coeficiente de adicionalidade 

   x coeficiente de transformação a preços básicos 

   x alíquota tributária média 

 

                                                 
2
 Para cada R$ 100,00 desembolsado, aproximadamente R$ 23,00 referem-se a investimentos que não 

ocorreriam na ausência do BNDES. No artigo do Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, na Folha de São 

Paulo de 26/08/2015, utilizou-se essa adicionalidade de 23% (R$ 23,00/R$ 100,00). Trata-se de estimativa 

conservadora. Estimativas mais recentes indicam uma adicionalidade de cerca de 37%. Outros trabalhos, 

cobrindo período distinto, também chegam a valores superiores aos 23% usados na presente nota técnica. Ver, 

por exemplo: TD IPEA 1665 – “Mensurando o Resultado Fiscal das Operações de Empréstimo do 

Tesouro ao BNDES: Custo ou Ganho Líquido Esperado para a União?”, 
 Thiago Rabelo Pereira, Adriano Simões e André Carvalhal / Rio de Janeiro, setembro de 2011.   
3
 Valor a preços básicos – antes da incidência de imposto – com base nas Contas Nacionais de 2009. 

4
 Alíquota estimada com base nas Contas Integradas das Contas Nacionais e na Matriz de Absorção do 

Investimento (MAI), desenvolvida no âmbito da pesquisa Perspectivas do Investimento no Brasil, financiada 

pelo FEP/BNDES e atualizada para 2009. 
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 Cenários 

 

Consideramos 3 cenários, feitos a partir de diferentes combinações para trajetórias 

das taxas Selic e TJLP.   

 

 

Cenário 1 (baseado nas projeções do mercado - carrega pessimismo atual) 

 Selic: cai do patamar atual de 14,5% para 10,0%, em jan/18, e se estabiliza nesse 

patamar;5 

 TJLP sobe 0,5 p.p. a cada reunião do CMN, e se estabiliza em 7,5%, a partir de 2016; 

 Margem bruta de intermediação financeira = 1,8% (média praticada pelo BNDES entre 

2009 e 2014 = 2%, tal montante foi deduzido de 0,2%, para absorver "custos 

operacionais" imputados);  

 Prazo médio dos empréstimos do BNDES = 5 anos (valor igual a média das 

contratações observadas no primeiro semestre de 2015 pelo Sistema BNDES, 

equivalente a operação de 10 anos amortizável sem carência). 

 

Cenário 2 (perspectiva de normalização da economia no médio e longo prazo) 

 Selic = cenário 1 até jan/18, depois continua caindo até se estabilizar em 8%, a partir 

de 2022;  

 TJLP cai para 6%;  

 Demais = cenário 1. 

  

Cenário 3 (mais conservador que as projeções atuais do mercado financeiro) 

 Selic: cai lentamente do patamar atual para 11,8%, em jan/20 e para 10%, em jan/22, 

e se estabiliza nesse nível;  

 TJLP e demais = cenário 1. 

 

                                                 
5
 Projeções do mercado financeiro, apresentadas no relatório do Banco Central (Focus). 
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Valor do Custo Líquido dos Empréstimos 

 

A Tabela 1 mostra o custo líquido dos empréstimos do TN ao BNDES nos três cenários 

descritos acima. No cenário 1, o custo estimado por conta da diferença entre a Selic e a 

TJLP é de R$ 180,7 bilhões, próximo ao apresentado pelo jornal Folha de São Paulo. No 

entanto, parte desse custo é repassada às empresas, ou seja, é mitigada em função da 

margem de intermediação do BNDES. Ao considerar essa margem, o custo cai para R$ 

44,5 bilhões. Para chegar ao custo líquido, de um lado, subtraímos a receita tributária 

associada aos investimentos adicionados na economia. De outro, somamos as 

despesas com equalização de taxas. O resultado é um custo fiscal líquido negativo, ou 

benefício líquido positivo de R$ 16,6 bilhões.  

 

No cenário 2, há também benefício líquido positivo, nesse caso de R$ 33 bilhões. 

Assim como no cenário 1, as operações de empréstimo do TN ao BNDES viabilizam 

investimentos, que não ocorreriam na ausência dessas operações, que resultam em 

acréscimo da arrecadação tributária, que mais do que compensa os impactos dos 

custos financeiros nas contas fiscais.  

 

Apenas no cenário 3 haveria custo líquido, propriamente dito, de R$ 12,8 bilhões. 

Nesse caso, estamos considerando a permanência de uma conjuntura econômica 

adversa, durante período mais prolongado que no cenário de analistas do mercado 

financeiro (boletim Focus), com a taxa da dívida pública se mantendo por mais tempo 

em patamar relativamente elevado. Esse custo líquido esperado, quando distribuído 

ao longo dos próximos 45 anos de vigência das dívidas com a União, corresponde a 

valor modesto em relação ao tamanho da economia brasileira, da ordem de R$ 284 

milhões ou 0,005% do PIB em média por ano.  

 

Como destacado na introdução desta nota, não incluímos os benefícios à arrecadação 

derivados dos efeitos multiplicadores do investimento na economia, bem como os 
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impactos do investimento sobre o crescimento potencial da economia e suas 

consequências na arrecadação tributária no longo prazo. Esses dois efeitos têm 

impacto positivo sobre as contas fiscais e, portanto, reduziriam o custo líquido. No 

entanto, o cálculo do multiplicador tem sido objeto de intenso debate acadêmico e de 

estudos em diversos países, não havendo consenso entre os economistas sobre seu 

valor.  

 

Tabela 1 
 Custo Líquido das Operações de Empréstimo do TN ao BNDES 

* Valor Presente de Custos e benefícios a serem incorridos ao longo de 45 anos 
 

 

 

Para termos uma sensibilidade da ordem de grandeza dos números, fizemos cálculo 

do efeito multiplicador dos investimentos sobre a arrecadação e seu impacto no custo 

líquido dos empréstimos, considerando um multiplicador do gasto autônomo igual a 

1,3. O resultado seria um aumento de cerca de R$ 36,5 bilhões na arrecadação no 

Cenário 1.6 A arrecadação aumentaria de R$ 88,4 bilhões para cerca de R$ 125 bilhões 

e o benefício líquido subiria de R$ 16,6 bilhões para cerca de R$ 53,1 bilhões. Cabe 

observar que esses valores ainda não incluem o impacto do investimento sobre o 

produto potencial e a arrecadação tributária a longo prazo. 

 

                                                 
6  A alíquota aplicável ao componente induzido da renda é de 35% (aproximação da carga tributária total), 

enquanto a alíquota aplicada ao investimento adicionado é 25,4%.  

 

R$ bilhões % PIB a.a. R$ bilhões % PIB a.a. R$ bilhões % PIB a.a.

Custo devido ao diferencial entre a Selic e a TJLP 180,7 0,07% 176,05 0,07% 199,71 0,08%

Margem do BNDES cobrada das empresas** -136,2 -0,06% -140,04 -0,06% -129,70 -0,05%

Custos Financeiros sem Equalização 44,5 0,02% 36,01 0,02% 70,01 0,03%

Arrecadação sobre o Investimento Adicionado (sem 

efeito multiplicador)**
-88,4 -0,04% -90,90 -0,04% -84,19 -0,04%

Custo Líquido sem equalização -43,9 -0,02% -54,89 -0,02% -14,18 -0,01%

Equalização 27,3 0,01% 21,92 0,01% 26,96 0,01%

Custo Líquido com Equalização -16,6 -0,01% -32,97 -0,01% 12,79 0,01%

* Todos os dados, inclusive de PIB, estão a valor presente, de 30/06/2015.

** O resultado da margem do BNDES e da arrecadação entram com sinal negativo por reduzirem o custo líquido.

Cenário 3Cenário 1 Cenário 2
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Conclusão 

 

A partir dos resultados encontrados, podemos concluir: 

 Existe uma grande diferença entre o resultado informado pelo TN ao TCU e os 

valores de custo líquido encontrados nesta nota, mesmo no pior cenário 

apresentado e mesmo considerando as despesas com equalizações de juros não 

tratadas pelo TN. A principal explicação está no fato de o informe do TN não 

tratar das receitas de intermediação financeira do BNDES.  

 Nesse sentido, não se deve interpretar o resultado do TN como medida final do 

custo financeiro dos empréstimos ao BNDES para as contas fiscais, mesmo 

antes de incorporar a ressalva de que tais estimativas não incluem os 

benefícios para arrecadação associados ao aumento do investimento e da 

atividade da economia decorrentes dos empréstimos do BNDES aos projetos.   

 Para fins da apuração do custo financeiro para as contas públicas, o diferencial 

de taxas relevante é entre a taxa média de juros da dívida pública e a soma da 

TJLP e da margem bruta de intermediação financeira do BNDES. Essa margem 

gera ampliação de impostos, dividendos e retenção de capital de uma 

instituição de controle integral da União.    

 Para calcular o custo fiscal líquido dos empréstimos, consideramos os impactos 

dos investimentos adicionados na economia por conta das operações de 

crédito do BNDES e seus efeitos na geração de tributos. Em dois dos três 

cenários analisados, o custo líquido é negativo, ou seja, as operações trazem 

benefício líquido esperado para as contas fiscais, ao longo do tempo. A 

arrecadação tributária associada ao investimento adicionado na economia mais 
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do que compensa os custos financeiros referentes às operações de 

empréstimos do TN ao BNDES. 

 No cenário alternativo em que o custo líquido é positivo, foi considerada uma 

trajetória de juros da dívida pública mais conservadora ainda do que as 

projeções de analistas do mercado financeiro, feitas, inclusive, em um 

momento de forte tensão na economia. O movimento esperado de queda dos 

juros terminaria apenas em 2022, condizente apenas com uma economia que 

permaneceria fragilizada por longo período.   

  Mesmo o valor apurado neste cenário mais conservador corresponde a 

montante relativamente modesto, em valor presente, o que equivale, quando 

distribuído ao longo dos 45 anos de prazo residual das dívidas do BNDES com a 

União, a custo médio esperado ao ano da ordem de R$ 280 milhões, ou cerca de 

0,005% do PIB atual. Além disso, esse percentual não considera os efeitos 

multiplicadores dos investimentos adicionados na economia, propiciados pelos 

empréstimos do BNDES, assim como os impactos desses investimentos sobre o 

produto potencial e a arrecadação tributária a longo prazo.    

 Por fim, é preciso destacar que os benefícios à economia não se resumem às 

receitas fiscais, foco exclusivo da presenta Nota. Entre outros objetivos, a 

atuação do BNDES é crucial para viabilizar um patamar de investimentos mais 

alto do que ocorreria em sua ausência, o que aumenta a capacidade produtiva e 

a produtividade e, assim, amplia o potencial de crescimento do país. Ademais, o 

banco amplia o acesso a financiamentos de longo prazo em moda local; apoia  

as micro, pequenas e médias empresas, intensivas na geração de empregos; é o 

principal financiador da expansão da infra-estrutura; viabiliza investimentos 

intensivos em capital e com externalidades positivas; estimula a inovação 

empresarial; atua na mitigação dos impactos ambientais e sociais no entorno 

de grandes projetos e na redução de desequilíbrios regionais.   
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ANEXO 

Metodologia para o cálculo da adicionalidade dos desembolsos 

 

Para mensurar o impacto da adicionalidade dos desembolsos do BNDES utilizamos 

modelo semi-estrutural de médio porte, baseado no trabalho de Minellae Souza e Sobrinho 

(2009) que possibilita estudar os mecanismos de transmissão macroeconômica (choques) 

sobre as variáveis de interesse. Dividimos o modelo em cinco blocos: 

 

i) Demanda Agregada - compreende o consumo das famílias e do governo, além 

do investimento, importações e exportações; 

ii) Oferta Agregada - envolve a dinâmica do desemprego, população 

economicamente ativa, salários e custo unitário do trabalho; 

iii) Setor Financeiro - trata do câmbio real, TJLP; 

iv) Política Monetária - modela a resposta do Banco Central aos desvios das 

expectativas de inflação à meta, através de uma regra de Taylor; e 

v) Resto do Mundo - compreende a evolução da taxa de juros e inflação norte-

americana e importações mundiais. 

O modelo é composto de 19 equações, sendo que os coeficientes são estimados por 

mínimos quadrados lineares (OLS) ou dois estágios de mínimos quadrados (2SLS) caso haja 

relação simultânea entre as variáveis. 

 

Os dados utilizados são trimestrais e compreendem o período pós implementação do 

regime de metas de inflação (1999-2013). As variáveis passaram por transformação 

logarítmica. Além disso, foi aplicado em todas as séries o filtro de Hodrik-Prescot (HP). 

Portanto, as séries serão avaliadas em termos do seu componente cíclico, ou seja, os desvios 

em relação à evolução de longo prazo. 

 

Para análise da influencia do BNDES sobre a formação bruta de capital fixo, dividimos 

o investimento it em duas equações, uma que envolve o investimento que é resultado dos 

desembolsos do BNDES. Ou seja, o total de desembolsos no trimestre, excetuando-se capital 

de giro, financiamento às exportações, financiamentos sociais e governamentais e outros que 
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não estejam relacionados à formação bruta de capital, denominados itBNDES. A segunda 

equação é o que restou do total investido, ou seja, o total de investimento no trimestre menos 

os desembolsos do BNDES, ou seja, itOutros = it - itBNDES. A participação média dos últimos dois 

anos dos desembolsos do BNDES na formação bruta de capital foi de 17%. 

 

O it
BNDES possui componente autorregressivo e depende basicamente das variáveis 

financeiras, a diferença entre SWAP-DI e TJLP e do preço do investimento que é dado pela 

relação entre o deflator da formação bruta de capital e o deflator do PIB. No caso, itOutros possui 

estrutura semelhante à equação do investimento descrita em Minella e Souza e Sobrinho 

(2009), ou seja, possui componente autorregressivo e depende da taxa SWAP-DI real, do hiato 

do produto e do preço do investimento. Em nosso modelo, adicionamos como componente de 

os desembolsos do BNDES, para observar se há algum efeito contemporâneo e imediato de 

crowding out. 

 

A partir daí é possível avaliar a resposta do componente cíclico da formação bruta de 

capital it  em decorrência de choques sobre os desembolsos do BNDES itBNDES. Para o cálculo do 

coeficiente de adicionalidade, foi necessário estabelecer os valores iniciais, em reais, a preços 

constantes, para a FBKF e desembolsos. 

 

Assumimos também que a tendência de longo prazo dessas mesmas variáveis evolui, 

ao longo do tempo, a taxas de crescimento constantes, respectivamente de 1,0% e 1,5% a.a., 

tomando como base o crescimento médio do período em destaque. Sendo assim, é possível 

calcular o quanto a mais de FBKF os desembolsos do BNDES adicionaram em relação à 

tendência de longo prazo, que aqui é usado como contra factual. 

 

Portanto, mesmo que haja mecanismo de crowding out no momento do impacto de 

desembolsos, a adicionalidade obtida em um ano foi de 23,6% considerando um período de 1 

ano, ou seja, um aumento de 10 bilhões nos desembolsos do BNDES resulta no ano em 2,36 

bilhões extras de investimentos na economia, ou seja, investimento adicional acima daquele 

observado na tendência de longo prazo.  


