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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi verificar se o BNDES, no período entre 2000 e 2011 gerou lucro 

econômico para o seu principal acionista, o Governo Federal. Foram analisados 

demonstrativos financeiros e notas explicativas publicadas neste período para obtenção de 

dados para o cálculo do Valor Econômico Adicionado ou Economic Value added (EVA®). 

Esta metodologia deduz o custo de todo o capital empregado na empresa do lucro 

operacional após os impostos. Além disso, utiliza o custo médio ponderado de capital 

(CMPC) ou Weighted Average Cost of Capital (WACC) como taxa de remuneração do 

capital investido para cálculo do custo do capital. O WACC pondera o custo de capital de 

terceiros, após a dedução da alíquota dos impostos incidentes sobre o lucro e o custo de 

capital próprio. A utilização de algumas premissas e a elaboração de alguns cenários foram 

necessários para a estimativa do custo do capital próprio do acionista. Além disso, alguns 

ajustes, como a inclusão de dividendos e juros sobre capital próprio pagos pelo BNDES ao 

acionista foram realizados para o cálculo do EVA®, além de outros ajustes contábeis 

necessários. Ao final do estudo, observamos que, em todos os cenários utilizados, a 

geração de lucro econômico foi negativa.  

 

Palavras-chave: bndes, economic value added, criação de valor, weighted average 

cost of capital. 
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Abstract 

 

The objective of this study was to determine whether the BNDES, in the period 

between 2000 and 2011 generated economic profit for its main shareholder, the 

Federal Government. We analyzed financial statements and notes published in this 

period to obtain data for the calculation of Economic Value Added or Economic Value 

added (EVA ®). This methodology deducts the cost of all capital employed in the 

company's from the operating profit after taxes. Furthermore, uses the weighted 

average cost of capital (WACC) as return on invested capital for calculating the cost 

of capital. The WACC weights the cost of debt, after deducting the rate of taxes on 

income and the cost of equity. The use of certain assumptions and developing some 

scenarios were required to estimate the cost of equity shareholder. Furthermore, 

some adjustments, such as the inclusion of dividends and interest on capital paid to 

shareholders by BNDES were performed for the calculation of EVA ®, and other 

accounting adjustments needed to estimate the cost of equity shareholder. At the 

end of the study, we observed that in all scenarios used to generate economic profit 

for used in all scenarios, the generation of economic profit was negative. 

 

Keywords: bndes, economic value added, creating value, weighted average cost of 

capital. 
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1 INTRODUÇÃO 

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), desde sua fundação, 

em 1952, tem por objetivo fomentar setores da economia que proporcionem 

desenvolvimento social, regional e ambiental. Desta forma, tradicionalmente, as principais 

fontes de recursos do BNDES eram os programas sociais como o Programa de Integração 

Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), de 

forma direta, através do Fundo de Participação PIS-PASEP ou indireta, através do FAT 

(Fundo de Amparo ao Trabalhador). A participação destas fontes no total de captações do 

BNDES passou de 61% em 2000 para 29% em 2011. Neste mesmo período, a participação 

dos aportes e repasses do Tesouro Nacional aumentou de 7% em 2000 para 51% em 2011. 

O custo médio de captação do Tesouro Nacional neste período foi de 8,15%, enquanto que 

as aplicações de recursos captados pelo BNDES, seja de forma direta ou indireta, rendem 

juros atrelados a Taxa de juros de Longo Prazo (TJLP), que sem manteve, em média em 

8,0% ao ano no período com mínimo de 5,84% ao ano em 2010 e 10,93% ao ano em 2003, 

para empréstimos em moeda local, e pós-fixados de acordo com a variação da LIBOR (entre 

0,51% e 6,65% no período de 2000 a 2011) para empréstimos em moeda estrangeira. 

No ambiente de negócios, empresas e instituições financeiras, geralmente, mantém seus 

recebimentos (ativos) e pagamentos (passivos) com prazos de maturação e taxas de 

remuneração diferentes. Nas empresas, em geral, os prazos dos pagamentos são mais 

longos do que os prazos de recebimento, para garantir a liquidez financeira do fluxo de caixa 

da empresa. Ao mesmo tempo, os custos de seus passivos também são menores do que a 

remuneração de seus ativos para garantir margem operacional positiva. Os bancos também 

mantem seus passivos (fontes de captação de recursos) com prazos acima dos seus ativos 

(carteira de empréstimos e financiamentos) como forma de manter sua liquidez financeira. 

Da mesma forma, as taxas de remuneração de seus ativos são acima dos custos de 

captação dos seus passivos para obterem lucros com arbitragem e margem financeira 

positiva. No caso do BNDES, há descasamento entre ativos e passivos, no que se refere às 

taxas praticadas para remuneração de seus ativos e custo de seus passivos (captação). 

Este trabalho objetiva analisar se as aplicações do BNDES em operações de empréstimos e 

financiamentos (ativos) geraram valor adicionado para seu principal acionista, a União. A 

geração de valor econômico para o acionista é obtida através da obtenção de lucro 

econômico positivo. Como um banco de fomento, as receitas do BNDES são obtidas através 

das operações de empréstimos e financiamentos, ou seja, são uma função da taxa de juros 

praticada para estes créditos. As despesas com esta operação são, em sua maioria, função 

do custo de captação para obter recursos a serem emprestados. Portanto, o descasamento 
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de taxas de juros de captação e aplicação é uma das principais motivações para investigar 

se o BNDES gerou lucro econômico para seu principal acionista, a União.   

Este estudo foi realizado a partir da análise das demonstrações financeiras e notas 

explicativas consolidadas que foram publicadas e auditas por auditoria independente no 

período compreendido entre 2000 e 2011. As informações financeiras consolidadas do 

BNDES incluem as demonstrações financeiras do FINAME, agência especial de 

financiamento industrial e o BNDESPAR, empresas de participações societárias, cuja 

participação acionária do BNDES em ambas é de 100%.  

Através da análise das demonstrações financeiras, é possível observar que há geração de 

lucro contábil. Entretanto, a medida de geração de valor ao acionista é o lucro econômico, 

que considera os custos implícitos, como por exemplo, os custos de oportunidade do capital 

e os custos explícitos, além de incluir os custos atrelados a obtenção de recursos 

provenientes de todas as fontes, inclusive as fontes de recursos próprios.  

Sendo assim, o presente estudo está dividido em cinco seções. A segunda parte busca 

detalhar outros trabalhos que trataram sobre o tema relacionado ao estudo, além de 

detalhar a estrutura de capitais do BNDES. A segunda parte também aborda os conceitos 

teóricos utilizados para elaboração do estudo e as teorias já desenvolvidas que deram 

suporte a este estudo. A terceira parte mostra a metodologia utilizada para obtenção dos 

resultados pretendidos e a análise destes resultados é feita na quarta parte. Finalmente, a 

quinta parte mostra a conclusão sobre o estudo e as sugestões para estudos futuros.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo discorre sobre o material utilizado para elaboração deste estudo. A primeira 

sessão aborda as principais fontes de financiamento do BNDES. Esta abordagem é 

importante para entender quais as principais fontes de recursos de terceiros do banco, ou 

seja, aqueles além dos recursos provenientes dos acionistas. As fontes de recursos de 

terceiros do BNDES são diversificadas, no que se refere ao provedor do recurso e ao prazo.  

Entretanto, este capítulo somente abordará em detalhes as principais fontes de 

financiamento. As informações referentes a custos, valores e prazos dos recursos de 

terceiros foram extraídas das demonstrações financeiras e notas explicativas às 

demonstrações financeiras publicadas e auditadas por empresa de auditoria externa.  

A segunda parte deste capítulo discorrerá sobre os principais conceitos que foram utilizados 

como base para a elaboração deste trabalho: (i) Valor Econômico Adicionado ou Economic 

Value Added – EVA® e (ii) Custo Médio Ponderado de Capital ou Weighted Average Cost of 

Capital – WACC.  

2.1 FONTES DE FINANCIAMENTO DO BNDES 

2.1.2 ESTRUTURA DE CAPITAL  

A estrutura de capital do BNDES é composta pelas seguintes fontes de recursos: (i) 

Recursos do Tesouro Nacional, (ii) Recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), (ii) 

Recursos do PIS-PASEP, (iv) Empréstimos Internacionais, (v) Emissão de debêntures no 

mercado doméstico, (vi) Depósitos, (vii) Captações no mercado local, (viii) Empréstimos no 

país, (ix) Repasses no país provenientes de fundos de desenvolvimento como o Fundo da 

Marinha Mercante e Fundo Nacional de Desenvolvimento, (x) Obrigações com TVM e (xi) 

Patrimônio Líquido. Entretanto, os recursos de terceiros (vi) a (x) representaram, no período 

estudado, menos de 5% da estrutura total de capital do BNDES. As exceções são os anos 

de 2008 e 2009. Em 2008, o BNDES recebeu depósitos interfinanceiros em função da crise 

de crédito iniciada naquele ano, sendo que em 2008, a captação via depósitos passou a 

representar 2,0% do total. Além disso, ainda em 2008, o BNDES contraiu empréstimos no 

país junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no valor de R$6,1 bilhões, 

representando naquele ano, 2,0% da captação total. Finalmente, em 2008 e 2009, o BNDES 

realizou captações no mercado doméstico no montante de R$8,5bilhões e R$5,3bilhões 

respectivamente. Estas captações no mercado doméstico representaram 2,8% em 2008 e 

3,4% em 2009 do total da captação. Por este motivo, discorreremos somente sobre as 

demais fontes de capital de terceiros, que juntas, representaram 86% em média do total de 

captação de recursos, incluindo captações de recursos próprios (Patrimônio Líquido). 
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As principais fontes de recursos do BNDES são os recursos do Tesouro Nacional e 

Recursos do FAT, que em conjunto representaram 75% em Dezembro de 2011, conforme 

gráfico 1. Entretanto, nos últimos cinco anos, a participação dos recursos do FAT 

(Constitucional e Depósitos Especiais) na estrutura de capital do BNDES vem se reduzindo. 

Em 2007, 53,4% dos recursos captados pelo BNDES eram originários dos recursos do FAT, 

enquanto que em 2011, esta fonte passou a representar 24,2%. Neste mesmo período, a 

participação dos aportes de capital do Tesouro Nacional, acionista único, aumentou 

significativamente, passando de 6,99% em 2007 para 51,48% em 2011. 

Gráfico 1 – Evolução das Principais Fontes de Recursos do BNDES 

 

Fonte: Demonstrações Financeiras Consolidadas – Website BNDES 

2.1.2.1RECURSOS DO FAT 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que pelo menos 40% dos recursos arrecadados 

pelo PIS (Programa de Integração Social) e pelo PASEP (Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público) deveriam ser destinados ao BNDES para aplicação em 

programas de desenvolvimento econômico. Entretanto, no início da década de 1990, foi 

criado o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), vinculado ao Ministério do Trabalho e 

Emprego, cuja fonte de recursos são as arrecadações do PIS-PASEP. A criação do FAT não 

alterou a determinação feita pela Constituição Federal de 1988 de destinar pelo menos 40% 

dos seus recursos para o BNDES. O gerenciamento dos recursos do FAT é realizado por 

um conselho deliberativo composto por representantes dos trabalhadores, dos 

empregadores e membros do Governo (Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Previdência Social e BNDES). 
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Existem duas modalidades de recursos do FAT destinados ao BNDES: (i) FAT constitucional 

e (ii) FAT Depósitos Especiais. O FAT Constitucional é compulsório e determinado pela 

Constituição de 1988. É obrigatório que 40% da arrecadação do PIS PASEP seja destinada 

ao BNDES (recurso ordinário). Além disso, a exigibilidade destes recursos tem prazo 

indefinido, ou seja, essa dívida não possui prazo de maturação e portanto, é classificada 

como dívida subordinada. Semestralmente, para os recursos emprestados em reais, o 

BNDES paga juros equivalentes a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) e para 

financiamentos em moeda estrangeira, o BNDES paga juros equivalentes a LIBOR (London 

Interbank Offered Rate). Embora a utilização dos recursos provenientes do FAT seja 

parcialmente destinada a operações atreladas a moeda estrangeira, a captação destes 

recursos é feita em moeda local, pois são arrecadados através de programas sociais 

nacionais. No caso dos pagamentos de juros equivalentes a TJLP, o pagamento está 

limitado a 6.0% a.a. e se o valor exceder este teto, a diferença entre os juros devidos e o 

teto é capitalizada no saldo devedor. Por outro lado, no caso dos financiamentos em moeda 

estrangeira, não há limitação no pagamento e a integralidade dos juros devidos é transferida 

ao FAT. A utilização dos recursos provenientes do FAT Constitucional é discricionária, ou 

seja, o BNDES pode aplicá-los da maneira como julgar mais adequada, desde que 

respeitando as normas operacionais do Banco e em programas de desenvolvimento 

econômico definidos pela Constituição Federal. A outra modalidade do FAT, Depósitos 

Especiais, cujos recursos são captados para atender programas e linhas de créditos 

específicos. O FAT Depósitos Especiais refere-se ao excedente de recursos no fundo em 

relação às reservas mínimas estabelecidas em lei. Os recursos captados pelo BNDES 

através do FAT Depósitos Especiais são devolvidos ao FAT de forma pré-definida, ou seja, 

o pagamento de juros e a amortização dos recursos é feito periodicamente, sendo 2% ao 

mês sobre o saldo devedor do mês anterior ou 1% ao mês no caso do Programa FAT 

Infraestrutura. 

A tabela 1 a seguir sumariza as principais diferenças entre as duas modalidades de recursos 

do FAT utilizados como forma de captação do BNDES. 

  



11 

 

Tabela 1 – Principais Diferenças Entre FAT Constitucional e FAT Depósitos Especiais  

 FAT Constitucional FAT Depósitos Especiais 

Fonte de recursos 40% da arrecadação para 

contribuição vem do PIS-PASEP 

Saldo excedente no 

Patrimônio do FAT após 

despesas previstas na 

legislação 

Utilização dos recursos Programas de desenvolvimento 

econômico 

Programas e setores 

específicos 

Taxa de juros TJLP ou Libor + Variação 

cambial 

TJLP ou SELIC 

Amortização de Juros Semestral, limitado a 6% aa 

para empréstimos atrelados a 

TJLP 

Mensal, 2% a.m. sobre o 

saldo devedor ou 1% a.m. 

para o Programa FAT 

Infraestrutura. 

Amortização de Principal Não há amortização Mensal 

Fonte: Por dentro do FAT, Revista do BNDES,V. 13, N. 26, P. 3-14, DEZ 2006 

No período de 2000-2011, o BNDES devolveu ao FAT aproximadamente R$57bilhões para 

o FAT Constitucional e o FAT Depósitos Especiais. A tabela 2 sumariza o volume de 

recursos anuais devolvidos pelo BNDES ao FAT para cada uma das modalidades neste 

período. 

Tabela 2 – Devolução de Recursos do BNDES para o FAT Constitucional e Depósitos 
Especiais – R$ milhões – Principal e Juros 

Ano Constitucional Depósitos Especiais TOTAL 

2000 1.738,4 454,2 2.191,6 

2001 2.012,4 657,4 2.669,8 

2002 2.308,7 692,1 3.000,8 

2003 2.434,8 810,0 3.244,8 

2004 2.833,7 572,2 3.405,9 

2005 3.196,3 743,4 3.939,7 

2006 3.625,5 1.732,7 5.358,2 

2007 3.961,7 2.315,6 6.277,3 

2008 4.466,4 1.517,7 5.894,2 

2009 5.107,5 1.430,3 6.537,8 

2010 5.536,7 1.356,1 6.892,8 

2011 6.114,2 1.258,4 7.372,6 

Total 43.336,3 13.540,1 56.876,4 
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Fonte: ”As Finanças do BNDES” – Giambiagi, F., Rieche, F., Amorim M.,Revista do BNDES, 

Rio de Janeiro – Junho/2009 

2.1.2.2FUNDO PIS-PASEP 

Com a promulgação da Lei Complementar nº 19 de 25 de junho de 1974, uma parcela dos 

recursos arrecadados pelos Programas PIS-PASEP, alocados no Fundo PIS-PASEP, 

passaram a compor as fontes de recursos do BNDES. Em 1988, após a Promulgação da 

Constituição Federal, as arrecadações realizadas pelos Programas PIS-PASEP deixaram de 

ser destinadas ao Fundo PIS-PASEP, passando a ser destinadas ao FAT (Fundo de 

Amparo ao Trabalhador), interrompendo assim, os repasses de recursos do Fundo PIS-

PASEP para o BNDES. Em 31 de dezembro de 2011, o saldo de recursos para o BNDES 

provenientes do Fundo PIS-PASEP é de R$ 31,7bilhões.  

Os recursos do Fundo PIS-PASEP eram destinados ao BNDES pois este era responsável 

pela aplicação de cerca de 90% do total de recursos. Entretanto, embora o fundo não 

receba mais arrecadação dos Programas PIS e PASEP, o fundo possui obrigações com 

seus cotistas como resgate de cotas, pagamento de rendimentos e pagamento de 

comissões aos agentes operadores. Estas obrigações são pagas pelo Banco do Brasil, no 

caso daquelas relacionadas ao programa PASEP e pela Caixa Econômica Federal, no caso 

do PIS. Mensalmente, o BNDES retorna ao Banco do Brasil e Caixa Econômica cerca de 

35% dos rendimentos dos recursos aplicados pelo BNDES, o que inclui pagamento de 

principal de empréstimos, juros e recuperação de crédito. A Tabela 3 abaixo mostra a 

evolução anual das devoluções realizadas pelo BNDES para o Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal no período de 2000-2011. 

Tabela 3 – Devolução de Recursos do BNDES provenientes do Fundo PIS-PASEP – R$ 
milhões – Principal e Juros 

Ano PIS PASEP TOTAL 

2000 834,2 495,1 1.329,3 

2001 801,1 417,7 1.218,8 

2002 939,0 349,7 1.288,7 

2003 1.179,5 329,3 1.508,8 

2004 1.789,1 320,6 2.109,7 

2005 1.462,3 381,3 1.843,6 

2006 924,8 280,5 1.205,3 

2007 907,3 355,5 1.262,8 

2008 903,3 421,5 1.324,8 

2009 901,2 540,7 1.441,9 
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Fonte: Relatório de Aplicação de Recursos – Fundo PIS PASEP, 2009/2010/2011, BNDES 

2.1.2.3 TESOURO NACIONAL 

De acordo com o Estatuto Social do BNDES, o Tesouro Nacional possui a totalidade das 

ações do banco, ou seja, é seu acionista único. Nos últimos 10 anos, a participação dos 

recursos do Tesouro Nacional na estrutura de captação do BNDES, seja sob a forma de 

operações de repasse de recursos e empréstimos ou através de instrumentos híbridos de 

capital e dívida, passou de 5,1% em 2001 para 51% em 2011. O grande avanço da 

participação do Tesouro Nacional na estrutura de capital do BNDES ocorreu em 2008, 

quando o Tesouro Nacional efetuou novas emissões de títulos para empréstimo ao BNDES. 

Em 2008, o Tesouro Nacional emitiu R$22,5 bilhões em títulos com destino a empréstimos 

ao Banco de Fomento e amparado pelas Leis nº 11.805/08 e 11.688/08. A partir de 2009, no 

entanto, os empréstimos do Tesouro Nacional para o BNDES via títulos públicos 

representaram R$105,0 bilhões respaldado pela lei nº 11.948/09, para R$104,7bilhões em 

2010 amparado pela lei nº 12.249/10 e para R$60,3bilhões em 2011 amparado pela lei nº 

12.397/11 e 12.453/11. A tabela 4 abaixo mostra esta evolução. 

Tabela 4: Empréstimos do Tesouro Nacional ao BNDES via títulos públicos – R$MM 

 
2008 2009 2010 2011 

Subscrição de Títulos 
Públicos pelo BNDES 22.500  105.000  104.700  60.300  

Fonte: Apresentação Institucional BNDES, Setembro de 2012 

Para o BNDES, o custo destes empréstimos, ou seja, quanto o banco de fomento 

desembolsa para amortização destes empréstimos ao Tesouro Nacional, variou a partir de 

2008. Neste ano, o custo com a devolução para os recursos repassadas ao BNDES, 

concentrava-se (80%) em 6,0% ao ano, acrescidos da variação cambial e da evolução dos 

índices de preços (IGPM e IPCA). Entretanto, em 2009, 65% dos empréstimos estavam 

atreladas a taxa de juros de longo prazo (TJLP) acrescidos de 1,0% a 2,5% ao ano e 27% 

atrelado a taxa de juros de 6,0% ao ano acrescida de variação cambial. Em 2010 e 2011, as 

emissões atreladas a TJLP (acrescido de 1,0% a 2,5%) evoluíram para 67% e 72% 

respectivamente. 

Além da remuneração pré-estabelecida para os recursos emprestados ao BNDES pelo 

Tesouro Nacional (descrita acima), o BNDES remunera o Tesouro, seu único acionista com 

o pagamento de dividendos regulares, dividendos complementares e juros sobre o capital 

2010 900,0 540,0 1.440,0 

2011 1.170,0 270,0 1.440,0 

Total 12.711,8 4.701,9 17.413,7 
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próprio. No período de 2000 a 2011 (utilizado neste estudo) o BNDES pagou ao Tesouro 

Nacional sob a forma de dividendos e juros sobre capital próprio o total de R$44,9 bilhões. A 

tabela 5 mostra a evolução destes pagamentos ao Tesouro Nacional no período estudado. É 

possível notar que, a partir de 2008, ano em que o Tesouro Nacional ampliou a emissão de 

títulos públicos para o BNDES, houve substancial aumento do pagamento de proventos. O 

indicador dividend payout (proventos pagos/ lucro líquido) aumentou de 38% em 2007 para 

113% em 2008 e 162% em 2009. Além disso, no final de 2008, o BNDES realizou 

operações de empréstimos interbancários, majoritariamente com bancos públicos – Caixa 

Econômica Federal e Banco do Brasil, no valor de R$3,85bilhões. O Governo Federal possui 

100% de participação na Caixa Econômica Federal e 59,1% de participação no Banco do 

Brasil.  

Tabela 5 – Pagamento de Proventos BNDES – Tesouro Nacional 
 

Fonte: Demonstrações Financeiras Consolidadas – Website BNDES 

2.1.2.4 EMPRÉSTIMOS INTERNACIONAIS 

Esta modalidade de captação pelo BNDES vem perdendo importância no total da estrutura 

de captação do banco nos últimos dez anos, conforme gráfico 2. Em 2001, os empréstimos 

internacionais representavam 14,6% do total em comparação a 3,5% em 2011. Os 

empréstimos no exterior podem ser subdivididos em: (i) Repasses de instituições 

multilaterais, (ii) Emissão de Bônus no exterior e, (iii) Empréstimos Sindicalizados. 

 

Ano 

Dividendos + JCP 

R$MM 

Dividend 

Payout ratio (%) 

2000 525,0 60,6% 

2001 470,0 58,6% 

2002 130,5 23,8% 

2003 246,5 23,7% 

2004 1.273,0 85,0% 

2005 2.274,8 71,0% 

2006 4.558,9 72,0% 

2007 2.802,6 38,3% 

2008 6.008,3 113,1% 

2009 10.929,7 162,3% 

2010 8.725,3 88,0% 

2011 6.904,7 76,3% 

Total 44.849,3  
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Gráfico 2: Participação dos Empréstimos internacionais no total – 2000-2011 

 

Fonte: Demonstrações Financeiras Consolidadas – Website BNDES 

 

Os empréstimos externos junto a organismos multilaterais e agências governamentais 

começaram a ser realizados em 1953. Estes empréstimos, ao contrário dos adquiridos 

diretamente de bancos externos ou emissão de bônus, contam com garantia do Governo 

Federal. Estes recursos são, em geral, destinados a setores ou segmentos específicos e 

devem estar em conformidade com algumas pré-condições estabelecidas pela instituição 

credora. As principais agências e instituições parceiras do BNDES nos últimos dez anos 

foram: Banco Interamericano de desenvolvimento – BID, Japan Bank for International 

Cooperation – JBIC, KFW Bankengruppe, Nordic Investment Bank (NIB) e o Banco Mundial. 

Os empréstimos junto a agências multilaterais possuem custo médio de 5,3% ao ano, 

acrescidos de variação cambial e se caracterizam por prazos de financiamento bastante 

longo, em geral acima de 2 anos.  

A segunda modalidade de financiamento externo pelo BNDES é a emissão de bônus no 

exterior. Essas emissões perderam importância relativa nos últimos dez anos, 

principalmente em relação aos empréstimos junto a instituições multilaterais, conforme 

gráfico 3. 
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Gráfico 3: Composição dos Empréstimos Internacionais – 2000-2011 

 

Fonte: Demonstrações Financeiras Consolidadas – Website BNDES 

 

2.1.2.5 DEBÊNTURES EMITIDAS PELO BNDESPAR 

A partir de 2006, o BNDES passou a acessar o mercado de capitais via emissões de 

debêntures públicas através do seu braço de participações, a BNDESPAR. Em 2006, foram 

emitidas 600mil debêntures simples no âmbito do primeiro programa de distribuição pública 

de debêntures. Este primeiro programa teve remuneração de 6,0% ao ano e correção pelo 

IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo) e com prazos de vencimentos que variavam 

de 3 a 6 anos. 

Em julho de 2007, o BNDESPAR realizou a segunda distribuição de debêntures públicas em 

duas séries – a primeira com emissão de 550 mil debêntures e a segunda com emissão de 

800 mil debêntures. A primeira série apresentava remuneração pré-fixada de 11,20% ao ano 

e prazo de 4 anos. Já a segunda série apresentava remuneração anual de 6,80% 

acrescidos de variação monetária e prazo de 6 anos. 

Além das duas distribuições de debêntures públicas realizadas pelo BNDESPAR em 2006 e 

2007, em 2008 o BNDES realizou emissões privadas de debêntures, em 5 séries, as quais 

foram integralmente e exclusivamente subscritas pelo Fundo de Investimento do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FI-FGTS. Estas debêntures privadas apresentavam 

remuneração de 6,0% ao ano acrescida da variação da TR – Taxa Referencial e tinham 

prazo de vencimento de 20 anos. 

57,7% 

79,5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

   Empréstimos sindicalizados    Bônus

   Instituições multilaterais



17 

 

Em 2009, o BNDES retomou a captação através da emissão de debêntures públicas via 

BNDESPAR, distribuindo duas novas séries, de 640 mil debêntures e 610 mil debêntures, 

no âmbito do segundo programa de distribuição de debêntures públicas. A primeira série 

apresentava remuneração de 12,74% ao ano com prazo de 6 anos, enquanto a segunda 

série apresentava remuneração de 7,078% ao ano acrescidos da variação do IPCA e com 

prazo de vencimento de 6 anos.  

Em 2010, o BNDES, via BNDESPAR, realizou nova emissão pública de debêntures com a 

abertura do terceiro programa de distribuição pública. As emissões foram feitas em três 

séries, a primeira com valor de R$500milhões, remuneração de 12,51% ao ano e prazo de 4 

anos, a segunda com valor de R$1,0 bilhão, remuneração de  0,3% ao ano acrescidos da 

variação do DI de 3 meses e prazo de 4 anos e a terceira com valor de R$527milhões 

corrigidos pelo IPCA, remuneração de 6,2991% ao ano e prazo de 7 anos. 

A gráfico 4 mostra a evolução das emissões públicas e privadas realizadas pelo Sistema 

BNDES desde 2006, ano da primeira emissão pública de debêntures realizada pelo BNDES.  

Gráfico 4: Evolução das emissões de debêntures pelo Sistema BNDES – 2006-2010 

 

Fonte: Demonstrações Financeiras Consolidadas – Website BNDES 

 

  

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

R
$
 m

ilh
õ

e
s

 
P

a
rt

ic
ip

a
ç
ã
o

 n
a
 E

s
tr

u
tu

ra
 d

e
 C

a
p

it
a
l 

   Pública - BNDESPAR    Privada - BNDES

Total Privada + Pública Participação na Estrutura de Capital



18 

 

2.1.2.6 DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 

Em novembro de 2008, o BNDES realizou captações no valor de R$5,3bilhões em depósitos 

interfinanceiros com bancos públicos – Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil 

(somando R$3,85 bilhões ou 73% do total) e bancos privados – HSBC e Banco Real 

(totalizando R$1,4bilhão). As captações possuíam prazos que variaram entre 180 e 540 

dias. Embora esta modalidade de captação tenha ocorrido somente uma vez no período 

analisado, é importante destacar que esta ocorreu após a quebra do Banco Lehman 

Brothers, em 15 de setembro de 2008, fato este que marcou o início da crise de crédito.  

A tabela 6 resume as principais fontes de captação do BNDES no período e seu custo 

médio. 

Tabela 6 – Principais Fontes de Captação – BNDES   

 

Fonte: Elaboração Própria 

  

Fonte de Captação Custo Médio (2000-2011) 

Recursos do FAT 6,12% 

Recursos do PIS-PASEP 6,09% 

Tesouro Nacional 12,00% 

Empréstimos Internacionais 6,65% 

Debêntures (BNDESPAR) 7,16% 

Debêntures (BNDES) 6,00% 

Depósitos Interfinanceiros 12,35% 
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2.2 CRIAÇÃO DE VALOR 

Os dois principais conceitos utilizados para elaboração deste estudo foram: (i) Valor 

Econômico adicionado ou Economic Value Added – EVA® e (ii) Custo Médio Ponderado de 

Capital (CMPC) ou Weighted Average Cost of Capital (WACC). Antes de abordarmos o 

conceito de Valor Econômico Adicionado, é importante destacar dois conceitos preliminares: 

o de custo de oportunidade do capital e o de lucro econômico. 

Mankiw (2008) define o custo de oportunidade de um bem como o custo para desistir de 

todas as outras alternativas de consumo para adquiri-lo. Os custos de produção de uma 

empresa são chamados de custos explícitos, pois envolvem desembolso de quantias de 

dinheiro para se obter o insumo necessário (salário ou matéria-prima por exemplo). 

Entretanto, os custos de oportunidade são chamados de custos implícitos pois não exigem 

desembolso de dinheiro por parte da empresa. Segundo Mankiw (2008), este conceito está 

embutido na diferença como economistas e contadores analisam as empresas, pois os 

economistas estão preocupados em avaliar como as empresas tomam decisões de 

produção e de precificação, decisões estas que envolvem custos implícitos e explícitos. Por 

outro lado, os contadores estão apenas preocupados com o fluxo de dinheiro que entra e sai 

da empresa e, portanto, incluem somente os custos explícitos em suas avaliações. 

De acordo com Mankiw (2008), um importante custo implícito é o custo de oportunidade do 

capital. O economista analisará o custo financeiro investido na empresa como custo de 

oportunidade pois analisará o que este poderia ter comprado com este capital investido e o 

retorno que teria obtido seria incluído como custo de oportunidade implícito. 

O conceito de custo de oportunidade também é utilizado na diferenciação entre lucro 

contábil e lucro econômico. Segundo Mankiw (2008), o lucro contábil considera somente os 

custos explícitos, enquanto o lucro econômico considera ambos os custos, os explícitos e 

implícitos, ou seja, os custos de oportunidade.  

Segundo Fuji (2004), o lucro contábil é a diferença entre as receitas realizadas e os custos 

consumidos. Para o cálculo deste custo há maior objetividade porque os ativos são 

avaliados de acordo com seus custos originais e portanto, há maior ênfase nos custos. Por 

outro lado, o lucro econômico é o incremento no valor presente do patrimônio líquido, sendo 

que, nesta metodologia, os ativos são avaliados pelo valor presente do fluxo de benefícios 

futuros. Neste caso, há maior subjetividade na apuração do lucro e a ênfase maior é dada 

aos valores. Fuji (2004) ainda argumenta que os principais pontos que devem ser 

destacados em relação as diferenças entre o lucro econômico e o lucro contábil é que: (i) o 

lucro econômico é apurado pelo incremento do patrimônio líquido; (ii) o patrimônio líquido é 
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mensurado pela capitalização dos recebimentos líquidos futuros; (iii) o lucro contábil não 

guarda nenhuma relação com o lucro econômico sendo que os ativos são avaliados 

somente pelos custos não expirados.  

O conceito do lucro econômico tem suas origens no que Marshall (1952) definiu como lucro 

residual como sendo o lucro que sobra para o proprietário ou administrador após a dedução 

do custo financeiro do capital a taxa de juros corrente, ou seja, a criação de valor pela 

empresa em qualquer período deve considerar não somente as despesas contabilizadas em 

seus balanços, mas também o custo do capital empregado no seu negócio. Segundo 

Copeland, Koller and Murrin (1994), o lucro econômico mede o valor criado em uma 

empresa em algum período, sendo definido como o capital investido multiplicado pela 

diferença entre o Retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo médio ponderado de 

capital (CMPC ou WACC). Apresentando o mesmo conceito de outra forma, o lucro 

econômico é o lucro operacional líquido após os impostos menos o custo médio ponderado 

de capital (CMPC) multiplicado pelo capital investido, de acordo com a fórmula a seguir. 

Lucro Econômico = Lucro operacional após os impostos – (Capital Investido x CMPC) 

Em 1989 a consultoria Stern Stewart & Co, tendo como base o conceito da criação de valor 

e do lucro econômico apresentado acima, desenvolveu a metodologia do Valor Econômico 

Adicionado ou Economic Value Added (EVA®) como a medida mais apropriada para verificar 

se uma empresa gerava lucro econômico. Este conceito é relevante na avaliação de 

lucratividade das empresas, pois verifica se os lucros operacionais após impostos excedem 

o custo de todo o capital empregado na empresa para financiar suas operações. Por este 

motivo, este conceito é amplamente difundido e utilizado por investidores, como medida de 

rentabilidade e por empresas, como medida de performance de seus executivos.  

Além do conceito difundido pela consultoria Stern Stewart &Co, outros livros foram 

elaborados defendendo a utilização desta metodologia como melhor forma de avaliação de 

uma empresa por ser baseada na criação de valor. Young and Byrne (2000) argumentam 

que a metodologia do Valor Econômico Adicionado é a mais apropriada pois considera não 

somente o custo de financiamento via capital de terceiros, ou seja, o custo da dívida emitida, 

como também o custo do financiamento via capital próprio. Nesse sentido, o Valor 

Econômico adicionado mede a diferença entre o custo de capital da empresa e o retorno 

sobre este capital empregado. Conforme explicado por Young and Byrne (2000), o cálculo 

do valor econômico adicionado é obtido através da subtração dos custos de capital da 

empresa (próprio e de terceiros) do lucro líquido operacional após o pagamento dos 

impostos.    
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Entretanto, a teoria do Valor Econômico Adicionado utiliza como base para cálculo do custo 

do capital, o conceito de custo médio ponderado de capital (CMPC) ou weighted average 

cost of capital (WACC). Segundo Pratt (1998), o custo do capital, em linhas gerais, é a taxa 

de retorno esperada que o mercado exige para destinar recursos para um determinado 

investimento. Em termos econômicos, segundo Pratt (1998), o custo do capital é o custo de 

oportunidade de um determinado investimento e relaciona-se com o princípio econômico de 

substituição, que significa que o investidor não irá investir em um investimento em particular 

se houver um substituto mais atrativo. Pratt (1998) também relaciona o custo de capital com 

a criação de valor e a geração de lucro econômico. Segundo ele, as empresas devem 

investir em projetos ou ativos que proporcionem retornos acima do custo de capital do 

investimento, criando assim, valor econômico adicionado ou lucro econômico.   

Brigham, Gapenski e Ehrhardt (1999) argumentam que, quando uma empresa utiliza 

diferentes fontes de capital, devido a diferença na percepção de risco para cada uma das 

fontes de recursos, é adequada a utilização do custo médio ponderado deste capital de 

acordo com o percentual de cada uma das fontes na estrutura total de financiamento da 

empresa, o que significa, a estrutura de capital da empresa. 

Brealey e Meyers (1996) argumentam que o custo de capital da empresa depende do risco 

do seu negócio. O risco do capital próprio reflete o risco do negócio dos ativos reais 

mantidos pela empresa. Entretanto, o risco do capital próprio também reflete o risco 

financeiro da empresa que está relacionado ao volume de emissão de novas dívidas que a 

empresa emite para financiar os novos negócios. Brealey e Meyers (1996) também 

argumentam que o aumento no volume de dívida emitida pela empresa aumenta a sua 

alavancagem financeira, o que, isoladamente não afeta a percepção de risco e 

consequentemente o retorno esperado para o investimento nos ativos da empresa. 

Entretanto, a maior alavancagem financeira aumenta o risco do capital próprio incentivando 

os acionistas a requerer maior retorno. Por este motivo, o risco associado ao capital próprio 

é superior ao risco relacionado ao capital de terceiros, que é aquele proveniente da emissão 

de dívidas. 

Além disso, Brealey e Meyers (1996) citam a questão da prioridade de recebimento dos 

recursos. Os investidores de dívida, aqueles detentores de títulos de renda fixa e pós-fixada 

e as instituições financeiras, possuem prioridade no recebimento do retorno de seu 

investimento em relação aos detentores de ações (capital próprio), pois há um contrato ou 

um título que lastreia esta obrigação. Neste sentido, os demais fornecedores de crédito 

estão acima na linha de prioridade de recebimento de lucros e rendimentos em relação aos 

detentores de ações. No caso de uma liquidação, os detentores de capital próprio, somente 
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recebem seus direitos em relação aos ativos da empresa após os detentores de dívida, 

empregados, fornecedores e o governo no caso de passivos trabalhistas, fiscais e 

tributários. Por este motivo, o capital próprio deve requerer um retorno superior ao capital de 

terceiros. 

Outra diferença no risco do capital próprio e de terceiros que justifica a diferença na 

remuneração requerida é o fato de que os investimentos de terceiros, ou seja, títulos de 

renda fixa e empréstimos bancários possuem remuneração pré-definida, seja esta pré-fixada 

ou pós-fixada, o que garante menor variabilidade na remuneração, traduzindo-se em menor 

risco. No caso dos detentores de capital próprio, o retorno é feito via dividendos, o que 

depende da lucratividade da empresa naquele ano e da política de dividendos da empresa, 

conferindo maior variabilidade para esta remuneração. 

Dornas (2001) apresenta outra forma de analisar o Economic Value Added (EVA®). 

Considerando que o EVA® é obtido pela diferença entre o Lucro operacional após os 

impostos sobre o capital investido e o capital investido multiplicado pelo custo médio 

ponderado de capital, Dornas (2001) decompõe esta fórmula em dois componentes 

principais. O primeiro – lucro operacional após os impostos dividido pelo capital investido ou 

Retorno sobre o capital investido, significa o “dever de casa” que a empresa precisa fazer ou 

todas as obrigações da empresa para melhor utilizar seus ativos e obter o melhor retorno. A 

segunda parte – Capital investido multiplicado pelo custo médio ponderado de capital, 

significa o custo de capital necessário para a criação de valor para a empresa.  
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3 METODOLOGIA 

Segundo o Banco Central Europeu – ECB (2010), há três medidas diferentes para avaliação 

da performance das instituições financeiras: (i) indicadores de performance tradicional; (ii) 

indicadores de performance econômica e (iii) indicadores de performance baseados em 

preços de mercado. Os indicadores de performance tradicional são Return on Equity (ROE) 

ou retorno sobre o patrimônio líquido (RSPL), que é a razão entre o lucro anualizado e o 

patrimônio líquido médio da instituição financeira; o Return on Assets (ROA) ou Retorno 

sobre Ativos (RSA), que é a razão entre o lucro líquido anualizado e o ativo médio; Cost-to-

income ratio ou índice de eficiência, que é a razão entre as despesas operacionais e as 

receitas operacionais; e o Net Interest Margin (NIM) ou margem líquida de juros, que mede a 

relação entre o resultado líquido de juros e os ativos remuneráveis. 

Segundo o Banco Central Europeu (2010), os indicadores de performance econômica, por 

sua vez, são Economic Value added (EVA®) ou Valor Econômico adicionado (VEA),  que 

mede o retorno total em relação ao investimento, considerando o conceito de custo de 

oportunidade; e o Risk-adjusted return on capital (RAROC) ou retorno sobre capital ajustado 

ao risco, que considera o nível de risco associado ao resultado das atividades da instituição 

financeira.  

Finalmente, segundo o Banco Central Europeu (2010), há também os indicadores de 

performance baseados no valor que o mercado de capitais atribui a atividade de uma 

instituição financeira. Os indicadores são: (i) Total Share Return (TSR), que é a razão entre 

a soma dos dividendos pagos e a apreciação no valor da ação em relação ao valor da ação; 

(ii) Price-to-Earnings ratio (P/E), que é a razão entre o preço de mercado da ação e o lucro 

líquido por ação; (iii) Price-to-Book vale (P/B), que relaciona o preço de mercado da ação e 

o patrimônio líquido por ação e; (iv) Credit Default Swap (CDS), que mede o custo do seguro 

para o detentor de um Bond sem garantias de uma instituição financeira.     

Neste sentido, a metodologia utilizada para verificar se o BNDES gera lucro econômico foi o 

EVA® (Economic Value Added), desenvolvida pela consultoria Stern Stewart &Co em 1989. 

Segundo esta metodologia, os administradores das empresas deveriam focar na 

maximização do lucro econômico adicionado (EVA® – Economic Value Added), que é o 

resultado do lucro operacional após a despesa com pagamento de Imposto de Renda 

menos o custo do capital empregado na empresa para produzir os seus resultados. O EVA® 

reduzirá se os administradores empregarem recursos em projetos que gerem retornos 

menores do que o custo do capital empregado. Stern, Stewart e Chew (1997) também 

pondera que o EVA® é a única medida de desempenho que é perfeitamente consistente 

com a Regra de Orçamento de Capital em que todos os projetos com Valor Presente 
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Líquido (VPL) negativo devem ser rejeitados e todos os projetos com VPL maior ou igual a 

zero devem ser aceitos. 

EVA®= Lucro operacional após despesa com imposto de renda – Custo de capital (i) 

Custo de Capital = Custo médio ponderado de capital x Capital Empregado (ii) 

Stern, Stewart e Chew (1997) argumentam que o EVA® é a única medida diretamente 

relacionada com o valor de mercado intrínseco. Ao descontar o EVA® futuro de um 

determinado projeto pelo custo de capital daquele projeto, obtém-se o Valor Presente 

Líquido do Projeto. Da mesma maneira, ao aceitar projetos que geram Valor Presente 

Líquido positivo, estamos também aceitando todas as oportunidades de investimento que 

produzem EVA® descontado positivo. 

Além disso, não foi encontrada publicação que utiliza a metodologia do lucro econômico 

para bancos de fomento e desenvolvimento, somente a utilização para bancos comerciais. 

Bastos (1999) utilizou a metodologia do EVA® para cálculo da performance de bancos 

comerciais no Brasil. Segundo Bastos (1999), a realidade dos bancos exige metodologia 

diferente para o cálculo do Capital Econômico, essencial para o cálculo do EVA®. No caso 

dos bancos, os recursos captados originam-se, principalmente de depósitos à vista e a 

prazo de clientes e de financiamentos de agências governamentais e de recursos 

interbancários, não existindo, portanto, a figura de um financiador permanente de recursos. 

Bastos (1999) também argumenta que os bancos são obrigados pelos reguladores a manter 

capital mínimo e reserva de capital, pois participam de operações que envolvem riscos de 

mercado e de crédito. Nesse caso, para o cálculo do Capital Econômico para instituições 

financeiras, o Patrimônio Líquido deve ser substituído pelo Capital em risco, de acordo com 

a argumentação de Bastos.  

Em função da metodologia do EVA® ser baseada no conceito de lucro econômico, conforme 

discutido acima, este foi calculado para cada um dos anos analisados no período estudado. 

Além disso, apresenta-se ser mais adequado o cálculo do EVA® ano a ano, pois a geração 

de lucro operacional pode variar ano a ano e os investimentos de capital, seja de terceiros 

na forma de dívida, seja capital próprio na forma de aportes ou aumento de capital, também 

podem variar a cada ano.  

3.1 Estimativa do Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) 

Segundo Pratt (1998), o custo médio ponderado de capital ou Weighted Average Cost of 

Capital (WACC) é o método para obter o custo do capital da empresa como um todo. Este 

custo é composto pelo custo do capital de terceiros após a dedução dos impostos pagos, e 
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o custo do capital próprio – dos acionistas, ponderado pelo percentual de participação de 

cada um em relação ao capital econômico total. De acordo com Pratt (1998), esta 

metodologia é baseada no custo de cada componente do capital da empresa, líquido do 

efeito do imposto de renda da empresa sobre cada componente. No caso do custo do 

capital de terceiros, há redução da base de lucro tributável com a despesa sobre este capital 

e portanto este custo é dedutível do imposto de renda. Pratt (1998) argumenta ainda que é 

importante a utilização dos percentuais de cada uma das fontes de capital de acordo com 

seu valor de mercado e não de acordo com o valor contábil apresentado em seus balanços 

patrimoniais. No entanto, por tratar-se de uma empresa de capital fechado e que possui a 

maior parte das suas fontes de captação sem marcação de valor a mercado, utilizamos o 

valor contábil. A equação (i) sumariza o modelo CMPC ou WACC. 

 WACC = (wd x kd x [1 – t]) + (we x ke) (i), 

Onde, wd = Participação do capital de terceiros no capital total 

kd = Custo médio do capital de terceiros antes dos impostos 

we = Participação do capital próprio no capital total 

ke = Custo médio do capital próprio 

t = Alíquota de imposto de renda incidente sobre os ganhos da empresa. 

A seguir, discorreremos sobre as premissas utilizadas para estimativa de cada um dos 

parâmetros deste modelo. 

3.1.1 Participação do capital de terceiros e do capital próprio no capital total (wd e we) 

Para o cálculo do custo médio ponderado do capital do BNDES utilizamos a participação 

observada em cada ano da série para cada uma das fontes de capital. Na série estudada, 

conforme gráfico 5, a média da participação do capital próprio no capital total empregado no 

BNDES foi de 8,8% com desvio padrão de 1,8% em relação a média, por este motivo, 

assumimos que esta estrutura de capital se manterá a mesma e a utilizamos no cálculo do 

custo médio ponderado. Segundo Pratt (1998), se estamos avaliando a empresa sob a 

perspectiva do acionista controlador, ou seja, aquele que terá o poder de modificar a 

estrutura de capital, devemos utilizar a estrutura de capital média da indústria como 

aproximação para o resultado provável que o controlador irá objetivar. Entretanto, Pratt 

(1998) argumenta ainda que é importante avaliar se é razoável esperar que a estrutura de 

capital média do segmento será de fato atingida pela empresa estudada, dada as condições 

específicas da empresa e as condições do mercado. 
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Gráfico 5: Estrutura de Capital – BNDES – 2000-2011 

 

Fonte: Demonstrativos Financeiros – Website BNDES 

 

Nota-se que a participação média do capital próprio no capital total dos três maiores bancos 

brasileiros foi, no período estudado, 110 pontos-base abaixo da participação do capital 

próprio do BNDES, conforme gráfico 6. Entretanto, a participação do capital próprio no 

capital total do Banco do Brasil, cuja participação do Acionista do BNDES é de 59,1%, foi, 

em média, abaixo da participação do capital próprio no BNDES. Por este sentido, 

assumimos que a participação do capital próprio no capital total do BNDES não se 

modificará nos próximos anos, mantendo a estrutura realizada no cálculo do custo médio 

ponderado de capital. 
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Gráfico 6: Participação do Capital Próprio no Capital Total – 2000-2011 

 

Fonte: Economática 

3.1.2 Custo Médio do capital de terceiros (kd) 

Este parâmetro foi estimado a partir das informações contidas nos balanços patrimoniais e 

notas explicativas auditadas e publicadas pelo BNDES no período analisado por este 

estudo. As fontes de capital de terceiros do BNDES neste período foram: (i) Repasses do 

Tesouro Nacional; (ii) Recursos do FAT; (iii) Recursos do Fundo PIS- PASEP; (iv) 

Empréstimos Internacionais; (v) Emissão de Debêntures Publicas ou Privadas pelo BNDES 

e/ou BNDESPAR; (vi) Depósitos; (vii) Outras captações a mercado; (viii) Outros 

empréstimos no país; (ix) Repasses de outros fundos de desenvolvimento e; (x) Obrigações 

com Títulos e Valores Mobiliários. Para cada uma destas fontes de recursos, o BNDES 

discorre sobre as características de devolução e pagamento de encargos em suas notas 

explicativas, ou seja, prazo, juros incidentes e correção monetária dos valores emprestados. 

Adicionalmente, para calcular o custo médio ponderado deste capital, foi utilizada a 

participação de cada um destes recursos, ano a ano, na estrutura de capitais do BNDES. O 

gráfico 7 mostra a evolução da participação de cada uma destas fontes no total de capital de 

terceiros empregado no BNDES. 
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Gráfico 7: Evolução das fontes de recursos de terceiros – 2000 a 2011  

 

Fonte: Demonstrações Financeiras Anuais – website BNDES 

 

O custo do capital de terceiros foi ajustado pela alíquota marginal de imposto de renda e 

contribuição social pagos pelo BNDES de 25% e 15%, respectivamente. O gráfico 8 mostra 

a evolução do custo médio ponderado do capital de terceiros para cada um dos anos, após 

a dedução da alíquota de imposto de renda (IR) e contribuição social sobre o lucro líquido 

(CSLL). Nota-se que houve uma queda no período, em função do aumento da participação 

dos repasses do Tesouro Nacional, que passaram a ser vinculados com a TJLP (Taxa de 

juros de Longo Prazo) a partir de 2008. 

Gráfico 8: Evolução do Custo Médio Ponderado de Capital de  

Terceiros após dedução de alíquota de IR e CSLL – 2000 a 2011 

 

Fonte: Demonstrações Financeiras Anuais – website BNDES  
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Conforme será explicado a seguir, foram utilizados alguns cenários para estimativa do custo 

do capital próprio. Entretanto, devido ao fato de termos utilizado dados publicados nas notas 

explicativas do BNDES para estimativa do custo do capital de terceiros, não houve 

necessidade de utilização de cenários, sendo que os mesmos dados coletados para o 

capital de terceiros foram utilizados para os três cenários de custo do capital próprio, 

conforme será detalhado a seguir.   

3.1.3 Custo Médio do Capital Próprio (ke) 

Um dos grandes desafios na estimativa do custo médio ponderado de capital é a 

determinação do custo médio do capital próprio. Segundo Pratt (1998), o modelo mais 

amplamente utilizado para determinação do custo do capital próprio é o Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) ou modelo de precificação de ativos desenvolvido por Sharpe (1964), 

Lintner e Mossin (1965). De acordo com este modelo, o custo do capital próprio é calculado 

a partir do retorno do ativo livre de risco, acrescido do prêmio de risco para investir na 

carteira de mercado (diferença entre o retorno esperado do investimento na carteira de 

mercado e o retorno do investimento no ativo livre de risco), multiplicado pelo Beta do ativo. 

Embora o CAPM seja o método preferido para estimativa do custo do capital próprio, de 

acordo com Pratt (1998), utilizamos três cenários para estimativa deste custo, conforme 

descrito a seguir: (i) o CAPM; (ii) o índice de Basiléia – Alavancagem mínima permitida pelos 

bancos de acordo com o risco de crédito ponderado de suas operações e; (iii) o custo de 

captação do principal e único acionista do BNDES – a União, acrescido do spread médio 

cobrado nas operações de empréstimos. 

3.1.3.1 Cenário 1: Estimativa do Capital Próprio através do modelo CAPM  

O modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) desenvolvido por Sharpe (1964), Lintner e 

Mossin (1965), postula que o retorno esperado para um determinado ativo é resultado da 

soma do retorno do ativo livre de risco com o prêmio de retorno da carteira de mercado 

sobre o ativo livre de risco, multiplicado pelo risco do ativo (β). Neste caso, o risco do ativo é 

dado pela covariância entre o retorno deste ativo e o retorno dac arteira de mercado, o que 

é chamado de Beta (β). A equação (i) sumariza o modelo de CAPM. 

E(Ri) = Rlr + βi (Rm – Rlr), (i) 

Onde, Ri = Retorno esperado para o ativo i 

Rlr = Retorno do ativo livre de risco 

βi = Beta do ativo i 

Rm = Retorno esperado da carteira de mercado 
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Neste cenário utilizamos o modelo do CAPM como estimativa para o custo do capital 

próprio, ou seja, o retorno esperado para o acionista do BNDES. Como estimativa do retorno 

livre de risco utilizamos a taxa SELIC, principal remuneração dos títulos emitidos pelo 

Governo Federal. Em relação ao retorno esperado da carteira de mercado, utilizamos a 

variação anual do índice Bovespa (IBOVESPA). Entretanto, foi utilizada a média móvel de 5 

anos pois em alguns períodos houve grande volatilidade no retorno do Ibovespa. 

Finalmente, utilizamos a média do Beta de cinco anos para os principais bancos brasileiros 

(Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil) como Proxy para o Beta do BNDES. O beta, 

como medida de risco sistêmico, não diversificável, mostra o risco que aquele ativo possui 

em relação ao risco do mercado, ou seja, a covariância entre os retornos do ativo em 

relação aos retornos do mercado, dividida pela variância dos retornos do mercado. Embora 

o risco medido pelo Beta de cada um dos bancos da amostra utilizada seja diferente, devido 

ao diferente perfil de suas carteiras, utilizamos o beta médio pois as ações do BNDES não 

são listadas em mercado e não há, portanto, dados reais sobre a variância dos retornos 

desta ação em relação ao mercado.            

3.1.3.2 Cenário 2: Estimativa do Capital Próprio através do índice de Basiléia 

O segundo cenário utiliza como estimativa para o custo do capital próprio o índice de 

Basiléia estabelecido no Brasil, de 11%. A Circular nº 3360/2007, estabeleceu que o 

Patrimônio de referência exigido referente às exposições ponderadas por fator de risco 

(PEPR) deveria ser, no mínimo igual a 11% do somatório dos produtos das exposições 

pelos respectivos Fatores de ponderação de risco. Bastos (1999) argumenta que, para 

cálculo do Valor Econômico Adicionado para bancos, deve ser utilizado o capital de risco, ou 

seja, o mínimo exigido pelos reguladores, em substituição ao patrimônio líquido no cálculo 

do custo médio ponderado de capital. Neste caso, ao utilizar o capital mínimo exigido em 

substituição ao Patrimônio Líquido, podemos considerar o índice de Basiléia como premissa 

para custo deste capital. 

A partir da Resolução 2.099/1994 do Banco Central do Brasil, as determinações do Acordo 

de Basiléia estabelecido em 1988 pelo Comitê de Supervisão Bancária reunido na cidade de 

Basiléia na Suíça (Basiléia I) começaram a ser introduzidas no Brasil, sendo que todas as 

instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, incluindo os bancos de 

desenvolvimentos deveriam seguir os limites mínimos de capital exigidos, de acordo com o 

nível de risco de seus ativos.  

No que se refere aos bancos de desenvolvimento, cujo objetivo principal é auxiliar no 

desenvolvimento econômico sustentável, competição da economia brasileira, redução do 

nível de desemprego e da desigualdade social, é possível imaginar que, a necessidade de 
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seguir a determinação de capital mínimo exigido poderia prejudicar o desenvolvimento de 

seu objetivo principal. Sobreira e Martins (2011),verificaram se a exigência de capital mínimo 

prejudicou as atividades de fomento dos bancos de desenvolvimentos brasileiros BNDES e 

BNB (Banco do Nordeste do Brasil). O estudo elaborado por Sobreira e Martins (2011) 

concluiu que embora o índice de Basiléia apresentado pelo BNDES tenha se mantido acima 

do mínimo exigido pelas autoridades reguladoras no período estudado (2000-2010), o 

volume de desembolsos do BNDES foi crescente neste período. 

Sobreira e Martins (2011) concluíram também que o BNDES manteve o índice de Basiléia 

acima dos índices mínimos exigidos, em parte pois aumentou o volume de desembolsos 

indiretos, cujo risco passa ser o da contraparte. O fator de ponderação do ativo pelo risco (F) 

para repasses interfinanceiros no cálculo do ativo ponderado pelo risco é menor do que o 

fator de ponderação para operações diretas. Além disso, observou-se que a expansão das 

operações de crédito diretas foi parcialmente compensada pela elevação da participação 

dos títulos públicos no total do ativo. 

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) define o Índice de Basiléia como o indicador que 

reflete o grau de exposição a riscos a que uma instituição financeira está exposta em 

relação ao seu capital ou patrimônio. Damodaran (2001) define a taxa de desconto para 

avaliação de um ativo como uma função do grau de risco inerente aos fluxos de caixa 

estimados, sendo que os ativos mais arriscados necessitarão de taxas de desconto maiores 

enquanto que os ativos com menos risco necessitarão de taxas menores. Damodaran 

(2001) também argumenta que o custo do patrimônio líquido, ou seja, o custo do capital 

próprio é a taxa de retorno que os investidores exigem para alocar recursos próprios em um 

determinado ativo. 

De acordo com a teoria apresentada por Damodaran (2001) acerca da taxa de desconto e 

taxa de retorno e a definição para o índice de Basiléia apresentado pela ABBC, o índice 

mínimo exigido pelas autoridades seria o mínimo de retorno que o acionista desejaria 

receber, para se expor ao risco ponderado de sua carteira de ativos. Nesse sentido, utilizar 

o índice de Basiléia mínimo exigido no Brasil, de 11%, como custo do capital próprio 

significa que o acionista terá que alocar pelo menos 11% dos seus recursos naquele ativo 

para obter retorno condizente com o risco daquele ativo. Além disso, o retorno requerido 

pelo acionista seria de no mínimo, o percentual de capital próprio alocado, ou seja, no 

mínimo, preservar o capital investido. 
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3.1.3.3 Cenário 3: Estimativa do Capital Próprio através do modelo de prêmio de risco 

(build-up) 

O terceiro cenário utilizou o modelo de prêmio de risco (build-up model) como base para a 

estimativa do custo do capital próprio. Pratt (1998) utiliza o build-up model como um dos 

modelos possíveis para a estimativa do custo do capital próprio. A escolha deste modelo 

para o terceiro cenário de estimativa do custo do capital próprio baseia-se no fato de este 

ser adaptável a empresas que não possuem ações listadas em bolsas de valores, ou seja, 

não possuem o Beta disponível para utilização, como é o caso do BNDES. Este modelo 

utiliza a taxa de juros do ativo livre de risco, acrescida do prêmio de risco do capital próprio 

(Equity Risk Premium – ERP), do prêmio pelo tamanho da empresa (Firm Size Premium – 

FSP) e do prêmio pelo risco da indústria (Industry Risk Premium – IRP), conforme descrito 

na equação abaixo. 

E(Ri) = Rlr + ERP + FSP + IRP, (i) 

Onde, Ri = Retorno esperado para o ativo i 

Rlr = Retorno do ativo livre de risco 

ERP = Equity Risk Premium ou Prêmio pelo risco do capital próprio 

FSP =Firm Size Premium ou Prêmio pelo tamanho da empresa 

IRP = Industry Risk Premium ou Prêmio para o risco da indústria 

O Custo Médio de Captação do Tesouro Nacional (CMCTN) também pode ser considerado 

como o retorno do ativo livre de risco, pois, o Governo Federal, teoricamente, tem risco zero 

de não honrar com seus passivos, podendo, no limite, emitir papel moeda para honrá-los. 

Para a estimativa do custo do capital próprio para o BNDES, as premissas utilizadas foram o 

Custo Médio de Captação do Tesouro Nacional (CMCTN). O CMCTN foi estimado através 

dos juros anuais pagos pelo Tesouro Nacional dividido pelo estoque médio da dívida pública 

em cada ano, conforme equação (ii) e (iii) abaixo. 

CMCTN = JNt/ EDT  (ii) 

Onde,JN = Juros Nominais pagos no ano corrente 

EDT = Estoque de Dívida Total 

e; 

EDT = {(EDI t-1 + EDE t-1) + (EDI t + EDE t)} /2 (iii) 

EDIt-1= Estoque da dívida interna em poder do Banco Central e do Mercado ao 
final do ano anterior 

EDIt = Estoque da dívida interna em poder do Banco Central e do Mercado ao 
final do ano corrente 
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EDEt-1= Estoque da dívida externa ao final do ano anterior 

EDEt= Estoque da dívida externa ao final do ano corrente 

 

As informações utilizadas para a estimativa do CMCTN foram retiradas do Relatório de 

Resultado Fiscal do Governo Central obtido no website do Tesouro Nacional. A Dívida 

Pública do Governo Federal (DPF) é composta por títulos prefixados (LTN e NTN-F), por 

títulos indexados a taxa flutuante SELIC (LFT), por títulos indexados a Índices de Preços 

(NTN-B e NTN-B) e por títulos indexados a variação cambial (NTN-D). A taxa prefixada 

ganhou importância na composição da DPF nos últimos anos, passando a representar 

37,2% do total em 2011 em relação a 1,5% em 2002. A taxa paga pelos títulos prefixados foi 

de 15,49% em média no período entre 2000 e 2011, enquanto que a taxa SELIC média foi 

de 15,34% no mesmo período. Houve, no entanto, convergência destas taxas ao longo do 

período estudado, conforme gráfico 9, apesar da composição da estrutura da dívida ter 

mudado. 

Gráfico 9: Taxa aceita pelo TN* em leilões para LTN e NTN-F e Taxa Selic 

 

                   Fonte: Bloomberg (*) Tesouro Nacional 

 

Neste mesmo período, a parcela da DPF indexada a taxa flutuante SELIC obteve queda de 

42,4% em 2002 para 30,1% em 2011, embora menos expressiva que o aumento da dívida 

prefixada, conforme tabela 7. Além disso, o percentual da DPF atrelado aos índices de 

preços também apresentou expressivo aumento, de 8,8% em 2002 para 28,3% em 2011. 

Neste período, os índices de inflação IPCA e IGPM apresentaram variação de, em média 

6,53% ao ano e 7,84% ao ano, respectivamente.  
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Tabela 7: Composição da Dívida Pública Federal (DPF) 

Composição da DPF (%) 2002 2010 2011 

Prefixados 1,5% 36,6% 37,2% 

Índices de Preços 8,8% 26,6% 28,3% 

Taxa Flutuante 42,4% 31,6% 30,1% 

Câmbio 45,8% 5,1% 4,4% 
 

Fonte: Apresentação Dívida Pública Federal Brasileira – website 

Tesouro Nacional. 

 

A modificação na composição da DPF neste período, acompanhando modificações nas 

variáveis macroeconômicas brasileiras fez com que o custo médio efetivo de captação do 

Tesouro Nacional fosse de 7,03% no período entre 2000 e 2011, com máximo de 9,57% em 

2005 e mínimo de 4,32% em 2002, conforme mostrado no gráfico 10. O custo médio efetivo 

de captação do Tesouro Nacional inclui os ganhos ou perdas com operações de swap da 

dívida atrelada a variação cambial.     

Gráfico 10: Estimativa do Custo Médio Efetivo de Captação do Tesouro Nacional * 

– 2000 a 2011 

 

Fonte: Elaboração Própria 

* Não considera a valorização cambial 

 

Em relação ao prêmio de risco para a indústria e o tamanho da empresa, utilizamos como 

premissa o spread médio praticado pelos bancos comerciais brasileiros em suas operações 

com pessoas jurídicas, conforme mostrado pela equação abaixo. 
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E(Ri) = Rlr + SMEPJ 

Onde, Ri = Retorno esperado para o ativo i 

Rlr = Retorno do ativo livre de risco 

SMEPJ = Spread médio para empréstimos para pessoas jurídicas. 

 

O spread, divulgado periodicamente pelo Banco Central, significa o preço médio cobrado 

pelas instituições financeiras acima do seu custo de captação. De acordo com o Relatório de 

Economia Bancária e Crédito divulgado pelo Banco Central o spread bancário é composto 

por inadimplência e custos regulatórios como subsídios cruzados, recolhimento compulsório, 

encargos do FGC e fiscais, além dos custos administrativos. Nesse sentido, o prêmio de 

risco da indústria já está embutido no spread bancário praticado pelos bancos, pois engloba 

todos os encargos necessários exigidos pelo regulador para atuação no setor, como 

depósitos compulsórios, custos para manutenção do FGC (Fundo Garantidor de Crédito) e 

encargos fiscais. A tabela 8 mostra a decomposição do spread bancário. 

 
Tabela 8: Decomposição do spread bancário – Em proporção do spread (%) 

Discriminação 2008 2009 2010 

1 – Spread Total 100 100 100 

2 – Custos Administrativos 0,0 0,0 0,0 

3 – Inadimplência 6,7 14,2 7,4 

4 – Compulsórios + Subsídio Cruzado + 

Encargos Fiscais e FGC 

27,9 39,5 12,6 

5 – Margem Bruta, Erros e Omissões (1-2-3-4-5) 65,3 46,3 79,9 

6 – Impostos Diretos 28,0 21,6 33,0 

7 – Margem Líquida, Erros e Omissões (6-7) 37,3 24,6 46,8 

           Fonte: Relatório de Economia Bancária e Crédito, 2010 – Bacen 

O spread médio praticado pelos bancos comerciais foi também utilizado como premissa 

para o prêmio pelo tamanho da empresa em relação ao mercado em que atua. Antes de 

argumentar sobre a utilização do spread médio praticado pelos bancos como premissa para 

o prêmio pelo tamanho da empresa, faremos uma breve análise sobre a concentração deste 

setor. Shy (1995) elenca como uma das medidas de concentração da indústria e a preferida 

entre os reguladores de concentração industrial, o Índice Herfindahl- Hirschman (HHI). De 

acordo com Shy (1995), este índice é uma função convexa das participações de mercado 

das empresas e por isso é sensível a participações de mercado desiguais. Este índice é 



36 

 

calculado pelo somatório das participações de mercado de cada empresa elevada ao 

quadrado, conforme apresentado pela equação a seguir. 

HHI = ∑{(pmi)
2} 

onde, pmi = participação de mercado = Ativo Total da Instituição i/ ∑ Ativo Total das 

instituições atuantes no mercado 

De acordo com esta metodologia, se o HHI é menor do que 1000, não há concentração 

neste setor. No caso do HHI estar entre 1000 e 1800, há concentração moderada e se o 

índice for acima de 1800, o setor é considerado concentrado. Utilizando dados publicados 

pelo Banco Central do Brasil em seu website sobre informações financeiras de todas as 

instituições financeiras que atuam no mercado ao final de 2011, calculamos o HHI para o 

segmento bancário brasileiro considerando o total de ativos e obtemos 1.215,9 como 

resultado, de acordo com a tabela 9.  

Tabela 9 – Cálculo do HHI para segmento bancário – Ativos Totais – R$ MM – Dez/2011 

Instituição Ativo Total 
Participação 
de Mercado 

(Participação de 
Mercado)2 

BB 935.009 19,31% 372,86 

ITAU 815.220 16,84% 283,44 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 511.031 10,55% 111,38 

BRADESCO 666.320 13,76% 189,36 

BNDES 603.698 12,47% 155,44 

SANTANDER 431.760 8,92% 79,51 

VOTORANTIM 115.373 2,38% 5,68 

HSBC 146.593 3,03% 9,17 

SAFRA 87.728 1,81% 3,28 

BANRISUL 37.827 0,78% 0,61 

BCO VOLKSWAGEN S.A 23.744 0,49% 0,24 

CITIBANK 57.766 1,19% 1,42 

BCO DO NORDESTE DO BRASIL  26.436 0,55% 0,30 

BMG 17.444 0,36% 0,13 

BIC 17.193 0,36% 0,13 

MERCEDES-BENZ 11.264 0,23% 0,05 

FIBRA 11.026 0,23% 0,05 

ABC-BRASIL 10.522 0,22% 0,05 

BCO DAYCOVAL S.A 12.068 0,25% 0,06 

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 16.822 0,35% 0,12 

BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 8.338 0,17% 0,03 

ALFA 12.326 0,25% 0,06 

BNP PARIBAS 15.313 0,32% 0,10 

MERCANTIL DO BRASIL 10.272 0,21% 0,05 

PANAMERICANO 12.931 0,27% 0,07 
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BRB 8.397 0,17% 0,03 

BANCO FIDIS 5.150 0,11% 0,01 

BTG PACTUAL 58.160 1,20% 1,44 

BCO BVA S.A. 6.761 0,14% 0,02 

BANCOOB 12.138 0,25% 0,06 

BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 4.848 0,10% 0,01 

PINE 10.995 0,23% 0,05 

BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 10.890 0,22% 0,05 

CREDIT SUISSE 30.361 0,63% 0,39 

GM LEASING S.A. AM 7.240 0,15% 0,02 

BANESTES 10.119 0,21% 0,04 

SOCIETE GENERALE 12.482 0,26% 0,07 

BCO CNH CAPITAL S.A. 3.489 0,07% 0,01 

RURAL 4.652 0,10% 0,01 

JOHN DEERE 2.652 0,05% 0,00 

CATERPILLAR FINANCIAL S.A.  3.218 0,07% 0,00 

BCO VOLVO BRASIL S.A. 2.742 0,06% 0,00 

TOYOTA 3.728 0,08% 0,01 

BCO DA AMAZONIA S.A. 9.872 0,20% 0,04 

BCO DES. DE MG S.A. 2.840 0,06% 0,00 

SOFISA 5.427 0,11% 0,01 

J.MALUCELLI 3.088 0,06% 0,00 

INDUSVAL 4.292 0,09% 0,01 

HONDA 2.092 0,04% 0,00 

BONSUCESSO 2.560 0,05% 0,00 

Total – 50 maiores bancos 4.842.216 100,0% 1215,88 

Fonte: Elaboração Própria 

Entretanto, por se tratar do spread para operações de crédito, calculamos também o HHI 

considerando somente o total de ativos de crédito (operações de crédito e arrendamento 

mercantil) e neste caso, obtivemos 1.190,6 como resultado, conforme apresentado na tabela 

10. Concluímos, portanto que, de acordo com esta metodologia, o segmento bancário 

brasileiro apresenta concentração moderada.  

 
Tabela 10 – Cálculo HHI segmento bancário – Operações de Crédito – R$MM – Dez/2011 

Instituição Ativos de Crédito 
Participação de 

Mercado 
(Participação 
de Mercado)2 

BB 397.521  20,57% 423,19 

ITAU 289.207  14,97% 223,99 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 249.549  12,91% 166,77 

BRADESCO 237.203  12,28% 150,68 

BNDES 213.400  11,04% 121,96 

SANTANDER 172.897  8,95% 80,05 

VOTORANTIM 54.669  2,83% 8,00 
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HSBC 47.849  2,48% 6,13 

SAFRA 40.571  2,10% 4,41 

BANRISUL 19.752  1,02% 1,04 

BCO VOLKSWAGEN S.A 19.696  1,02% 1,04 

CITIBANK 12.817  0,66% 0,44 

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 11.212  0,58% 0,34 

BMG 11.022  0,57% 0,33 

BIC 9.852  0,51% 0,26 

MERCEDES-BENZ 8.158  0,42% 0,18 

FIBRA 7.442  0,39% 0,15 

ABC-BRASIL 7.240  0,37% 0,14 

BCO DAYCOVAL S.A 7.184  0,37% 0,14 

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 7.093  0,37% 0,13 

BD REGIONAL DO EXTREMO SUL 7.014  0,36% 0,13 

ALFA 6.296  0,33% 0,11 

BNP PARIBAS 5.940  0,31% 0,09 

MERCANTIL DO BRASIL 5.928  0,31% 0,09 

PANAMERICANO 5.564  0,29% 0,08 

BRB 4.880  0,25% 0,06 

BANCO FIDIS 4.764  0,25% 0,06 

BTG PACTUAL 4.515  0,23% 0,05 

BCO BVA S.A. 4.508  0,23% 0,05 

BANCOOB 4.332  0,22% 0,05 

BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 4.250  0,22% 0,05 

PINE 4.106  0,21% 0,05 

BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 3.908  0,20% 0,04 

CREDIT SUISSE 3.536  0,18% 0,03 

GM LEASING S.A. AM 3.241  0,17% 0,03 

BANESTES 3.195  0,17% 0,03 

SOCIETE GENERALE 3.158  0,16% 0,03 

BCO CNH CAPITAL S.A. 2.782  0,14% 0,02 

RURAL 2.596  0,13% 0,02 

JOHN DEERE 2.552  0,13% 0,02 

CATERPILLAR FINANCIAL S.A. AM 2.549  0,13% 0,02 

BCO VOLVO BRASIL S.A. 2.404  0,12% 0,02 

TOYOTA 2.270  0,12% 0,01 

BCO DA AMAZONIA S.A. 2.244  0,12% 0,01 

BCO DES. DE MG S.A. 2.129  0,11% 0,01 

SOFISA 1.960  0,10% 0,01 

J.MALUCELLI 1.911  0,10% 0,01 

INDUSVAL 1.904  0,10% 0,01 

HONDA 1.875  0,10% 0,01 

BONSUCESSO 1.735  0,09% 0,01 

Total - 50 maiores bancos 1.932.380  100,0% 1190,59 

Fonte: Elaboração Própria 
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No entanto, embora o HHI tenha apresentado resultado que demonstra concentração 

moderada para o setor, o total de ativos e capacidade de realização de operações de crédito 

do BNDES é compatível com a dos seis maiores bancos brasileiros (Banco do Brasil, Itaú, 

Caixa Econômica Federal, Bradesco, BNDES e Santander), conforme demonstrado na 

tabela 11. Os seis maiores bancos concentram 80,72% do total de operações de crédito no 

segmento bancário brasileiro, considerando a participação de mercado acumulada até a 6ª 

instituição. Nesse sentido, utilizar ao spread médio bancário praticado pelas instituições 

financeiras do mercado já considera o prêmio pelo risco do tamanho.   

Tabela 11 – Participação de mercado acumulada segmento bancário – Dez/2011 

Instituição 

Ativos de Crédito – 

R$ MM 
Participação de 

Mercado 

Participação de 
Mercado 

Acumulada 

BB 397.521 20,57% 20,57% 

ITAU 289.207 14,97% 35,54% 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 249.549 12,91% 48,45% 

BRADESCO 237.203 12,28% 60,73% 

BNDES 213.400 11,04% 71,77% 

SANTANDER 172.897 8,95% 80,72% 

Fonte: Elaboração Própria 

3.1.3.4 Análise de Resultados: Cenários de estimativa para o Custo do Capital Próprio 

(ke)  

Conforme já explicado acima, os três cenários para estimativa do custo do capital próprio 

consideram um único cenário para a estimativa do custo do capital de terceiros. Isto ocorre 

porque, para estimativa do custo do capital de terceiros foram utilizadas informações 

disponíveis nos demonstrativos contábeis e nas notas explicativas publicadas pelo BNDES, 

ou seja, não foi necessário utilizar nenhuma premissa para cálculo deste custo. 

O gráfico 8 a seguir mostra a diferença no custo de capital próprio em cada um dos três 

cenários. Nota-se que, para o cenário 1, que utiliza o modelo do CAPM como base teórica, 

há maior variabilidade para este custo de capital, devido a maior volatilidade do retorno do 

Ibovespa – o desvio padrão em relação a média para o Ibovespa neste período foi de 

10,76%. Mesmo utilizando a média móvel de 5 anos dos retornos anuais do Ibovespa como 

premissa para tentar minimizar a volatilidade desta estimativa, o desvio padrão da estimativa 

de custo de capital próprio através da metodologia do CAPM foi de 9,59% em relação a 

média. 

Para o cenário 2, que utiliza o índice de Basiléia mínimo exigido no Brasil como premissa 

para custo do capital próprio, a variabilidade foi zero pois para todos os anos na série 

estudada foi utilizado o mesmo custo, de 11%. 
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No entanto, o cenário 3, que utiliza o modelo build-up para estimativa do custo do capital 

próprio, a variabilidade da estimativa é um pouco menor, pois a principal premissa da 

estimativa é o spread médio praticado para operações de crédito praticado pelos bancos 

comerciais com pessoas jurídicas. Esta premissa apresentou variabilidade menor, sendo 

que o desvio padrão desta variável foi de 2,2% em relação a média. 

A tabela 12 abaixo mostra a estatística descritiva para os três cenários de custo de capital 

próprio. 

Tabela 12 – Estatística descritiva para Cenários de Custo anual de Capital  

Próprio – No período de 2000 a 2011  

Cenários Desvio - padrão Média Máximo Mínimo 

1 – CAPM 9,6% 26,0% 44,4% 13,6% 

2 – BASILÉIA 0,0% 11,0% 11,0% 11,0% 

3 – BUILD-UP 2,8% 22,8% 27,7% 18,7% 

Fonte: Elaboração Própria 

 

É possível observar, no entanto, que o cenário que apresenta maior variabilidade é o 

cenário 1, que estima o custo do capital próprio com base no modelo CAPM. Uma possível 

razão é o fato de este cenário basear-se no retorno esperado para a carteira de mercado e 

a premissa utilizada para este retorno foi o rendimento do Ibovespa, que apresentou-se 

bastante volátil no período estudado, mesmo quando calculada a média móvel de 5 anos. 

 

Gráfico 11: Estimativa de Custo do capital próprio para três cenários 

 

Fonte: Elaboração própria 

O gráfico 11, mostra a estimativa do custo médio ponderado de capital – WACC, para cada 

um dos três cenários. A variabilidade desta estimativa é baixa, sendo que o desvio padrão 

em relação a média para todos os cenários foi de 1,31%. Isso ocorre porque o custo do 

capital próprio, representou apenas, em média 9,0% do capital total empregado e portanto, a 

variabilidade nos cenários teve impacto pequeno no cálculo do custo médio ponderado do 
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capital. No entanto, o custo do capital de terceiros, que representou, em média, 92% do 

capital total empregado, não apresentou variabilidade pois foi utilizado o mesmo custo para 

todos os cenários. Conforme já explicado acima, foram utilizados os dados publicados nos 

balanços patrimoniais e notas explicativas para estimativa deste custo e portanto não houve 

necessidade de utilizar cenários ou premissas.  

Nesse sentido, mesmo no cenário mais volátil, aquele que utiliza a metodologia do CAPM 

para estimativa do capital próprio, o desvio padrão da estimativa do WACC em relação a 

média foi de 1,66%. A tabela 13 a seguir mostra a estatística descritiva para a estimativa do 

WACC para cada um dos três cenários de custo de capital próprio. 

Tabela 13 – Estatística descritiva para Estimativa de WACC para os cenários 
de Custo de Capital Próprio no período de 2000 a 2011 

Cenários Desvio - padrão Média Máximo Mínimo 

1 – CAPM 1,61% 6,19% 9,51% 4,26% 

2 – BASILÉIA 0,34% 4,29% 5,01% 3,81% 

3 – BUILD-UP 0,40% 5,69% 6,51% 4,97% 

Fonte: Elaboração Própria 

Gráfico 12: Estimativa de WACC para três cenários 

 

Fonte: Elaboração própria 
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duvidosos. Estas despesas são despesas não caixa, pois representam uma estimativa da 

possível perda com aquela carteira e não a perda efetiva. Portanto, acreditamos que esta 

não deveria ser contabilizada no lucro econômico embora seja incluída no lucro contábil.  

Adicionalmente, devido ao fato de o resultado não operacional não ser incluído no cálculo do 

lucro operacional antes dos impostos, utilizamos a alíquota de imposto de renda marginal 

(25% para imposto de renda e 15% para contribuição social do lucro líquido) para o cálculo 

do lucro operacional após os impostos. Utilizamos a alíquota marginal de imposto de renda 

como premissa para esta alíquota, pois a alíquota efetiva apresentou volatilidade muito 

grande no período estudado (Máximo: 70,6%, Mínimo: 16,8%, Desvio-Padrão: 16,3%). Além 

disso, ajustamos o lucro operacional antes dos impostos para as despesas com provisões 

trabalhistas por serem de caráter não recorrente. 

O último ajuste foi a inclusão dos proventos pagos pelo BNDES ao seu acionista único, o 

Tesouro Nacional. O lucro líquido não distribuído sob a forma de dividendos aumenta a 

riqueza futura do acionista, pois este é acumulado no patrimônio líquido para investimento 

futuro. Entretanto, parte deste lucro gerado pelo banco é devolvida no presente para seu 

acionista, representando a escolha entre remuneração presente e remuneração futura. 

Ambas as formas de distribuição do lucro (reinvestimento ou distribuição de dividendos) 

aumentam a riqueza do acionista, mas há a escolha entre aumentar a riqueza hoje 

disponível para consumo ou aumentar a riqueza futura através do reinvestimento 

(poupança). Neste caso, o retorno que o acionista aufere no presente, sob a forma de 

proventos (dividendos ou juros sob o capital próprio) deve ser incluído no cálculo do valor 

econômico adicionado.  
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4. RESULTADOS OBTIDOS 

Este capítulo foi dividido em duas partes: (i) Análise do cálculo do EVA® e os números 

obtidos e, (ii) Análise das possíveis razões para o BNDES apresentar lucro contábil e não 

apresentar lucro econômico.  

4.1 Análise do EVA® calculado 

Os resultados obtidos no estudo conduzido comprovou que, de fato, o BNDES não gera 

lucro econômico para seus acionistas. A tabela 14 a seguir mostra que, para todos os 

cenários de estimativa do custo do capital próprio, o EVA® ou lucro econômico adicionado é 

negativo para toda a série (exceto para o cenário 2 no ano de 2006, quando o lucro 

econômico adicionado calculado foi de R$1.052milhões). O cenário 2, que utiliza o índice 

Basiléia como premissa para o custo de capital próprio e consequentemente o que produz 

menor Custo médio ponderado de capital (WACC), o EVA® obtido é o maior, ainda que 

negativo em toda a série exceto em 2006. O cenário 3, que utiliza o modelo de build-up 

como embasamento para a estimativa do custo do capital próprio é o pior cenário em termos 

de destruição de valor ao acionista.  

Tabela 14: EVA® obtido para cada cenário – R$ MM 

EVA - R$MM CAPM  BASILÉIA BUILD-UP 

2000 -7.185 -2.995 -4.710 

2001 -6.486 -3.627 -5.131 

2002 -5.673 -4.808 -6.164 

2003 -9.982 -5.062 -7.352 

2004 -5.055 -4.248 -6.052 

2005 -3.901 -1.487 -4.419 

2006 -3.686 1.052 -2.099 

2007 -11.975 -1.194 -4.487 

2008 -2.234 -525 -3.992 

2009 -8.273 -1.084 -7.028 

2010 -16.749 -6.205 -16.267 

2011 -13.610 -11.611 -24.352 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Analisando os cenários CAPM e Build-up, há convergência dos resultados para o EVA® 

estimado, exceto nos anos de 2007, quando o EVA® foi negativo em R$11.975 milhões no 

cenário de CAPM e no ano de 2011 quando o EVA® calculado foi negativo em R$24.352 

milhões, conforme gráfico 13. Considerando que, a estimativa de Lucro operacional após os 

impostos e proventos e os demais componentes do custo médio ponderado do capital 

(CMPC ou WACC) são os mesmos para os três cenários, analisaremos o custo do capital 

próprio para estes cenários nos anos que houve divergência na estimativa (2007 e 2011).    
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           Gráfico 13: EVA® e Custo do Capital Próprio Estimado –  

CAPM x BUILD-UP – R$MM 

 

              Fonte: Elaboração própria 

 

No cenário de custo de capital próprio através do modelo de build-up, o spread médio foi 

adicionado ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, ou seja, para o acionista único 

do BNDES, o retorno requerido seria o seu custo de captação adicionado ao prêmio pelo 

risco do investimento no segmento bancário (spread médio).  

Conforme informado acima, o custo médio de captação do Tesouro Nacional foi estimado 

através da despesa anual de juros pagos pelo Governo dividido pelo estoque médio de 

dívida pública mantida pelo Governo Federal. O custo médio de captação do Tesouro 

Nacional foi de 7,03% no período (incluindo ganhos ou perdas com swap da exposição 

cambial), conforme mostrado no gráfico 14. O outro componente do custo de capital próprio 

para esta metodologia, o spread PJ, manteve-se, no período estudado, em 14,73% ao ano, 

em média.  
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         Gráfico 14: Decomposição Estimativa Custo do Capital Próprio  

– BUILD-UP 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Comparativamente, na estimativa utilizando o modelo de CAPM como base para o custo do 

capital próprio, o retorno livre de risco utilizado foi a taxa SELIC. Esta taxa, entre 2000 e 

2011, foi de 15,34%. Além disso, o outro componente do CAPM utilizado foi o Prêmio de 

risco de mercado, que significa a diferença entre o retorno esperado da carteira de mercado 

subtraindo o retorno do ativo livre de risco. No período estudado, o prêmio pelo risco de 

mercado foi de 11,8%, em média, com mínimo negativo em 2,87% em 2002, quando o 

retorno da carteira de mercado (média móvel de 5 anos do retorno do Ibovespa) foi abaixo 

do retorno da taxa livre de risco (SELIC) e máximo de 31,87% em 2007 quando o retorno 

da carteira de mercado (média móvel de 5 anos do retorno do Ibovespa) foi 43,89% 

enquanto o retorno da taxa livre de risco (SELIC) foi de 12%. 
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Gráfico 15: Decomposição Estimativa Custo do Capital Próprio – CAPM 

 

                 Fonte: Elaboração própria 

 

Entretanto, analisando os componentes da estimativa para ambos os cenários, é possível 

observar que as maiores divergências ocorreram nos anos em que o retorno da carteira de 

mercado (Ibovespa) apresentou maior variação. Neste caso, o impacto foi direto no cenário 

de estimativa que considera o modelo de CAPM. Em 2007, a média móvel de 5 anos do 

retorno do Ibovespa foi de 43,89%, elevando a estimativa do custo de capital próprio para 

44,4% naquele ano. Em contrapartida, em 2011, a média móvel de 5 anos do retorno do 

Ibovespa foi de 13,6%, resultando em custo de capital próprio estimado de 13,61%. Na 

estimativa, foi utilizada como premissa a média móvel de 5 anos para o retorno do Ibovespa 

justamente para reduzir a volatilidade deste componente. Entretanto, mesmo ajustando 

este dado, houve volatilidade nesta premissa. O gráfico 16 mostra a diferença entre o 

retorno observado no Ibovespa para cada ano e a média móvel de 5 anos para o mesmo 

retorno.  
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Gráfico 16: Ibovespa: Variação anual x média móvel 5 anos 

 

            Fonte: Bloomberg 
 

É importante também analisar o ano de 2006, quando houve geração de lucro econômico 

positivo medido pelo EVA® no cenário de Basiléia. Houve, neste ano, a combinação de 

alguns fatores que contribuíram para a obtenção de um EVA® positivo.  

O primeiro foi a descolamento entre o lucro operacional ajustado antes dos impostos, cujo 

aumento ano a ano foi de 15,8%e o lucro líquido cujo aumento foi de 97,7%. Isso ocorreu, 

porque em 2006, houve reversão na provisão para créditos de liquidação duvidosa, que 

passou de negativa em R$844,6 milhões em 2005 (média 2000-2005: R$1.7015 milhões) 

para positiva em R$1.052 milhões em 2006. Conforme já explicado anteriormente, para o 

cálculo do lucro econômico, revertemos a provisão para créditos de liquidação duvidosa por 

se tratar de uma despesa que não envolve efetiva saída de caixa. Nesse sentido, o lucro 

econômico de 2006 foi reduzido em R$1.052 milhões, enquanto que o lucro econômico de 

2005 foi aumentado em R$844,6 milhões. 

O segundo fator é o recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio pelo principal 

acionista, a União. Conforme explicado acima, incluímos no cálculo do lucro econômico o 

valor dos proventos (dividendos e juros sobre o capital próprio) recebidos pelo acionista 

como parte de sua lucratividade. Em 2006, o dividend payout ratio (Proventos pagos dividido 

pelo lucro líquido contábil) ficou estável em relação ao ano de 2005 (72%). Entretanto, como 

o lucro líquido apresentou incremento de 97,7% em 2006, o valor absoluto dos proventos 

pagos aumentou em 100,4% na comparação ano a ano. 
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Uma possível explicação é o fato de o lucro contábil considerar as provisões para despesas 

e reversões de despesas com devedores duvidosos, o que é ajustado no cálculo do lucro 

operacional antes dos impostos. Considerando que em 2006 houve reversão de provisão 

para devedores duvidosos (receita), o lucro líquido neste ano foi maior, mas o mesmo ritmo 

de crescimento não ocorreu no lucro operacional ajustado pelo PDD antes dos impostos. O 

gráfico 17 mostra a evolução do lucro líquido, lucro operacional ajustado antes dos impostos 

e pagamento de proventos para o principal acionista no período estudado. 

Gráfico 17: Lucro Líquido x Lucro Operacional antes dos Impostos  

x Proventos – R$MM 

 

              Fonte: Elaboração Própria 

 

A tabela 15 mostra o cálculo do Valor Econômico Adicionado (EVA®) para o cenário de 

estimativa de custo do capital próprio utilizando o modelo de CAPM. 

  

Tabela 15: Cálculo do Valor Econômico Adicionado – Cenário CAPM – R$ mil 

 

Lucro Operacional líquido 
após Impostos + 
Dividendos e JCP 

(a) 

Capital 
Investido 

Custo médio 
ponderado 
do capital 

(b) 

Valor 
Econômico 
Adicionado 
(c) = (a) - (b) 

2000 2.724.376 114.119.708 9.909.315 -7.184.939 

2001 2.612.406 129.703.785 9.098.122 -6.485.716 

2002 2.926.563 177.228.996 8.599.650 -5.673.087 

2003 2.770.730 175.054.116 12.752.907 -9.982.177 

2004 3.487.117 182.374.720 8.542.531 -5.055.414 

2005 6.292.193 189.102.634 10.192.703 -3.900.510 

2006 9.213.020 198.851.759 12.899.469 -3.686.449 

2007 8.083.662 211.013.170 20.059.083 -11.975.421 
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2008 10.846.871 298.381.790 13.080.748 -2.233.877 

2009 16.241.162 408.418.322 24.513.808 -8.272.646 

2010 15.700.345 560.773.526 32.449.676 -16.749.331 

2011 13.827.327 643.561.520 27.437.316 -13.609.989 

Fonte: Elaboração Própria 

A tabela 16 mostra o cálculo do Valor Econômico Adicionado (EVA®) para o cenário de 

estimativa de custo do capital próprio utilizando o a premissa de Índice de Basiléia. 

Tabela 16: Cálculo do Valor Econômico Adicionado – Cenário Basiléia – R$ mil 

 

Lucro Operacional líquido 
após Impostos + 
Dividendos e JCP 

(a) 

Capital 
Investido 

Custo médio 
ponderado 
do capital 

(b) 

Valor 
Econômico 
Adicionado 
(c) = (a) - (b) 

2000 2.724.376 114.119.708 5.719.733 -2.995.357 

2001 2.612.406 129.703.785 6.239.309 -3.626.903 

2002 2.926.563 177.228.996 7.734.180 -4.807.616 

2003 2.770.730 175.054.116 7.832.396 -5.061.667 

2004 3.487.117 182.374.720 7.735.254 -4.248.138 

2005 6.292.193 189.102.634 7.779.041 -1.486.848 

2006 9.213.020 198.851.759 8.161.141 1.051.879 

2007 8.083.662 211.013.170 9.277.638 -1.193.977 

2008 10.846.871 298.381.790 11.372.167 -525.296 

2009 16.241.162 408.418.322 17.325.108 -1.083.947 

2010 15.700.345 560.773.526 21.905.312 -6.204.967 

2011 13.827.327 643.561.520 25.438.191 -11.610.864 

Fonte: Elaboração Própria 

  



50 

 

A tabela 17 mostra o cálculo do Valor Econômico Adicionado (EVA®) para o cenário de 

estimativa de custo do capital próprio utilizando o modelo build-up. 

Tabela 17: Cálculo do Valor Econômico Adicionado – Cenário BUILD-UP – R$ mil 

 

Lucro Operacional líquido 
após Impostos + 
Dividendos e JCP 

(a) 

Capital 
Investido 

Custo médio 
ponderado 
do capital 

(b) 

Valor 
Econômico 
Adicionado 
(c) = (a) - (b) 

2000 2.724.376 114.119.708 7.434.421 -4.710.045 

2001 2.612.406 129.703.785 7.743.780 -5.131.374 

2002 2.926.563 177.228.996 9.090.702 -6.164.139 

2003 2.770.730 175.054.116 10.122.521 -7.351.791 

2004 3.487.117 182.374.720 9.538.981 -6.051.865 

2005 6.292.193 189.102.634 10.710.960 -4.418.768 

2006 9.213.020 198.851.759 11.312.438 -2.099.417 

2007 8.083.662 211.013.170 12.570.855 -4.487.194 

2008 10.846.871 298.381.790 14.839.015 -3.992.144 

2009 16.241.162 408.418.322 23.269.426 -7.028.264 

2010 15.700.345 560.773.526 31.966.970 -16.266.625 

2011 13.827.327 643.561.520 38.179.064 -24.351.737 

Fonte: Elaboração Própria 

4.2 Lucro contábil positivo e lucro econômico negativo: Análise das possíveis causas 

Ao analisar os demonstrativos contábeis e notas explicativas do BNDES no período entre 

2000 e 2011, concluímos que as possíveis razões para o banco ter obtido lucro contábil 

positivo e lucro econômico negativo não estão relacionadas com a atividade de emprestar 

recursos para empresas, o que é o principal objetivo do BNDES como banco de fomento. As 

possíveis razões são: (i) Resultado com aplicações em títulos e valores mobiliários, o que 

inclui carteira de títulos públicos e (ii) Resultado de dividendos e juros sobre capital próprio, 

alienação de investimentos e resultado de equivalência patrimonial obtidos com os 

investimentos nas empresas do BNDESPAR. A seguir examinaremos estas duas hipóteses. 

Durante o período estudado, o BNDES manteve em seus ativos, uma carteira de títulos e 

valores mobiliários composta, majoritariamente, por títulos públicos. Esta carteira também 

possui ações, debêntures e cotas de fundos de investimentos. A participação desta carteira 

no total de ativos foi, em média, de 14% e representou cerca de 20%, em média, do total de 

operações de crédito e repasse. 

A segunda hipótese trata do resultado que o BNDES consolidado obteve por investimentos 

em participações em empresas através do BNDESPAR. Este veículo de participações 

investe em praticamente todos os setores relevantes da economia através da aquisição de 

ações, debêntures e cotas de fundos de investimentos. No período entre 2001 e 2008, o 
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valor da carteira de investimentos do BNDESPAR apresentou taxa de crescimento 

composto anual (Compounded Anual Growth Rate – CAGR) de 15,8% ao ano. Excluindo o 

ano de 2008, quando o valor das ações listadas em bolsa sofreu expressiva queda, o CAGR 

seria de 26,8% por ano, conforme apresentado na tabela 18. 

             Tabela 18: Evolução da carteira do BNDESPAR entre 2001 e 2008 

 
Ações Debêntures 

Cotas de Fundos  
eBonus Total 

2001 15.849  4.828  452  21.129  

2002 16.229  5.084  417  21.730  

2003 29.698  6.689  549  36.936  

2004 34.798  6.281  473  41.552  

2005 41.666  6.084  402  48.152  

2006 54.705  4.089  234  59.028  

2007 84.816  2.633  409  87.858  

2008 52.735  5.181  1.040  58.956  

CAGR 2001-2008 
   

15,8% 

              Fonte: Revista do BNDES, Rio de Janeiro – Junho de 2009 

A tabela 19 mostra a composição desta carteira em 31 de dezembro de 2011. Nota-se que o 

BNDESPAR investe em diversos setores, mas há maior destinação de recursos, tanto de 

renda variável quanto de renda fixa para setores de infraestrutura como petróleo e gás, 

Mineração, Metalurgia e Energia Elétrica. 

                Tabela 19: Composição da carteira do BNDESPAR em 31/12/2011 

Setor Ações Debêntures Cotas de Fundos 

Petróleo & Gás 38,7% 0,0% 0,0% 

Mineração 21,4% 14,30% 0,0% 

Energia Elétrica 16,2% 20,60% 0,0% 

Alimentos 8,8% 17,60% 0,0% 

Telecomunicações 2,2% 12,50% 0,0% 

Papel e Celulose 3,2% 2,90% 0,0% 

Metalurgia 0,1% 15,40% 0,0% 

Siderurgia 0,0% 0,00% 0,0% 

Bens de consumo 0,4% 9,70% 0,0% 

Transportes 1,4% 2,90% 0,0% 

Outros 7,7% 4,10% 100,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

                Fonte: Apresentação Institucional BNDES – Abril 2012 

Ajustamos o lucro operacional contábil por resultado com Títulos e Valores Mobiliários 

(TVM), resultado com dividendos e juros sobre capital próprio, alienação de investimentos e 

resultado de equivalência patrimonial nos dados consolidados. Obtivemos um lucro 

operacional contábil negativo, exceto nos anos de 2006 e 2007 quando ocorreram reversões 
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de provisão para créditos de liquidação duvidosa, conforme tabela 20 a seguir. Esta análise 

pode ser uma das explicações para o fato de o BNDES obter lucro contábil positivo e lucro 

econômico negativo. 

Tabela 20: Lucro Operacional Contábil Ajustado – R$ MM 

 

Lucro 
Operacional (i) (ii) (iii) (iv) (v) 

Lucro 
Operacional 

Ajustado 

2000 1.711 2.080 295 99 668 1.132 -2.563 

2001 1.629 1.491 -45 160 639 687 -1.303 

2002 1.962 3.571 -141 201 314 1.049 -3.032 

2003 1.963 3.133 275 176 557 815 -2.993 

2004 1.878 2.673 289 248 795 349 -2.477 

2005 4.998 3.085 412 376 701 1.511 -1.087 

2006 8.529 3.282 679 578 1.173 1.502 1.314 

2007 10.047 1.824 1.102 527 861 3.730 2.003 

2008 7.336 2.183 6 888 1.170 4.614 -1.525 

2009 9.058 5.187 778 1.307 1.119 1.159 -492 

2010 14.359 8.374 439 636 1.668 3.238 4 

2011 12.064 6.966 1.213 1.226 2.943 1.731 -2.016 
(i) Resultado em aplicações em Títulos e Valores Mobiliários 

(ii) Resultado de Equivalência Patrimonial 

(iii) Receita de Dividendos 

(iv) Receita de Juros e Capital Próprio 

(v) Resultado com Alienação de Investimentos  

Fonte: Elaboração Própria 

 

4.2 Lucro econômico negativo mas ganhos econômicos e sociais 

Conforme observado nos resultados obtidos com este estudo, é possível concluir que o 

BNDES realmente não gera lucro econômico para o seu acionista único, o Tesouro 

Nacional. Entretanto, no período analisado, o país obteve ganhos econômicos e sociais.  

O BNDES, como um banco de desenvolvimento, não tem como prerrogativa a necessidade 

de geração de lucro contábil ou econômico para seus acionistas. O objetivo principal do 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) é prover financiamento 

de longo prazo para todos os setores da economia. Em seu Planejamento Corporativo 2009-

2014, o BNDES elegeu como aspectos mais importantes para fomentar a economia, a 

inovação, o desenvolvimento local e regional e o desenvolvimento socioambiental.  

No período estudado, o volume de crédito fornecido para empresas, de todos os portes 

cresceu 440,6%. Deste total, o volume de recursos concedidos pelo BNDES, direta e 
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indiretamente, aumentou 196,5%. Esta modalidade passou a representar 40% do volume de 

crédito concedido no Brasil, conforme apresentado no gráfico 18. 

 

            Gráfico 18: Evolução da Concessão de Crédito Pessoas Jurídicas  

e via BNDES – R$ mn e % do PIB 

 

              Fonte: Banco Central do Brasil e BNDES 

Como resultado, o produto interno bruto (PIB) em termos reais, que mede todas as riquezas 

produzidas por um país, cresceu em todos os anos da série, exceto em 2009, primeiro ano 

que a crise de crédito começou a afetar o Brasil. O crescimento médio neste período, em 

termos reais foi de 3,62% ao ano, com picos de 6,0% em 2007, 5,2% em 2008 e 7,5% em 

2010. O PIB per capita, que mede a geração de riqueza por habitante aumentou 28,8% 

neste mesmo período, passando de US$9.860 em 2000 para US$12.700 em 2011, 

sinalizando aumento da renda per capita dos cidadãos. 
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Gráfico 19: Evolução PIB real e PIB per capita – 2000 a 2011 

 

              Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) – Website 

 

Além disso, a taxa de desemprego no país apresentou níveis historicamente baixos, de 

4,7% em dezembro de 2011. Houve uma expressiva redução do nível de desemprego na 

economia no período estudado, apresentando consistente redução, de acordo com o gráfico 

20. Em março de 2002, 12,5% da População Economicamente Ativa (PEA) estava 

desempregada. Ao longo dos anos, a taxa de desemprego reduziu mais de 8.0 pontos 

percentuais, parcialmente como reflexo do aumento da concessão de crédito e maiores 

investimentos da indústria. Em 2000, a taxa de investimentos, em % do PIB era de 16,8% 

passando a representar 19,3% do PIB em 2011.  
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               Gráfico 20: Evolução da Taxa de Desemprego mensal – 2002 a 2011 

 

              Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE  

Neste sentido, o incentivo ao crescimento econômico através do financiamento produtivo via 

bancos públicos, em especial via banco de desenvolvimento não pode ser observado 

somente do ponto de vista de criação de riqueza para o seu acionista, no caso, o Governo 

Federal.  

Xiao e Zhao (2012) examinam os efeitos que contribuem para o aumento da inovação e 

aumento da produtividade. Um dos aspectos é a participação do governo no capital dos 

bancos. Segundo Xiao e Zhao (2012), existem duas visões diferentes em relação a como a 

participação governamental em bancos afeta a produtividade e inovação: (i) Visão de 

Desenvolvimento e (ii) Visão Política. A visão de desenvolvimento postula que os bancos 

controlados pelo governo investem mais em projetos que geram externalidades positivas em 

comparação aos bancos privados. Por outro lado, a visão política suporta que o governo, 

através de bancos públicos pode promover emprego, subsídios e outros benefícios para 

aqueles que o suportam e em troca recebem votos, contribuições políticas e propinas. Neste 

caso, a visão política sustenta que o governo controla a maneira como os recursos serão 

investidos, em quais projetos serão investidos, mas possivelmente podem financiar projetos 

que não são eficientes e possuem efeito adverso no aumento da produtividade.      

Tendo como base a visão desenvolvimentista descrita por Xiao e Zhao (2012) acerca de 

como a participação governamental em bancos afeta a inovação e produtividade e os 

resultados macroeconômicos obtidos no período analisado, concluímos que, o BNDES 

atingiu seu objetivo. A geração de prejuízo econômico pelo BNDES pode ser considerada 

uma ferramenta para obtenção de crescimento econômico e desenvolvimento social.  
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos com o estudo elaborado nos mostraram que o BNDES não gerou 

lucro econômico no período entre 2000 e 2011. A estimativa do lucro econômico considera 

variáveis objetivas, adquiridas através dos demonstrativos contábeis e notas explicativas 

publicadas pelo BNDES e auditadas por empresa de auditoria independente. Entretanto, foi 

necessária a utilização de variáveis subjetivas e sujeitas a utilização de premissas, como a 

determinação do custo do capital próprio.  

A necessidade de assumir premissas para algumas variáveis, como o custo do capital 

próprio é uma das limitações deste trabalho e para contornar este fato, utilizamos três 

cenários para esta estimativa: (i) modelo CAPM, (ii) índice de Basiléia e (iii) modelo build-up. 

Para os três cenários, obtivemos o mesmo resultado: o BNDES não gerou lucro econômico 

no período estudado. Os resultados obtidos foram diferentes, em termos da magnitude do 

valor estimado, mas todos sinalizaram, de acordo com essa metodologia, a destruição de 

valor ao acionista. Mesmo no cenário mais conservador, aquele que assume como taxa de 

retorno para o capital próprio o índice de Basiléia mínimo exigido pelas autoridades 

reguladoras, houve destruição de valor. Isto preocupa, pois a destruição de valor gera uma 

necessidade sistemática de aportes de capital no BNDES para manutenção do índice da 

Basiléia e, consequentemente, manter a boa saúde financeira do banco. 

Entretanto, é importante ressaltar que o acionista do BNDES não é um investidor buscando 

obter retornos acima de seu custo de capital. O acionista único do BNDES é o Governo 

Federal, cujo maior objetivo é o crescimento econômico do país (aumento do Produto 

Interno Bruto), distribuição de renda, redução da desigualdade social, redução da taxa de 

desemprego e outras melhorias sociais. Ao analisar a evolução dos dados 

macroeconômicos no período, há indícios de que as operações de empréstimos e 

financiamentos concedidos pelo BNDES foram utilizadas para melhorar os indicadores 

econômicos e sociais.  

Como sugestão para futuros trabalhos, incluímos um estudo sobre se o BNDES gera maior 

prejuízo econômico em anos de contração econômica, pois há um aspecto contra cíclico do 

BNDES. Outra sugestão seria ampliar o período do estudo para permitir a comparação do 

desempenho econômico do BNDES durante diferentes mandatos presidenciais, ou seja, em 

governos com diferentes estilos de administração pública.  
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