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RESUMO 

  

O crédito direcionado tem sido relevante na economia brasileira recentemente, 

totalizando cerca de metade do crédito desde 2015. Suas taxas de juros menores e 

fixas com o objetivo de incentivar o investimento tem um efeito adverso de redução 

da eficiência da política monetária. Diversos estudos analisaram o efeito de 

empréstimos do BNDES no investimento e no produto, e não encontraram 

evidências conclusivas do efeito dessas políticas no investimento agregado. Este 

estudo pretende analisar as consequências do crédito direcionado na efetividade da 

política monetária. Para isso, examinamos a curva IS e o boom recente de crédito 

direcionado, e verificamos que ele afeta negativamente a relação entre juros e 

demanda agregada. Também simulamos a resposta do gap do produto aos juros em 

diferentes cenários de crédito direcionado, e identificamos que uma redução de 17-

22% de desembolsos do BNDES geraria um gap do produto 0,80% menor, o que 

exigiria uma política monetária menos restritiva. 

Palavras-chave: crédito direcionado, política monetária, BNDES. 

  



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

  

Earmarked credit has been important in the Brazilian economy lately, summing up 

roughly half of total credit in 2015. The lower fixed interest rates that aims to boost 

investment have the adverse effect on the monetary policy, reducing its 

power.  Several studies have analyzed the effects of BNDES loans on investment 

and output and they have not found conclusive evidences of the effectiveness of 

these policies on the aggregate investment. This study aims to look at the 

implications of earmarked credit in the effectiveness of monetary policy. For that, 

we look into the IS curve and the recent earmarked credit boom and find that it 

affects negatively the relationship between interest rates and output. We also 

simulate the output gap response to interest rates under different earmarked credit 

conditions, and we find that in the case of a reduction of 17-22% of BNDES loans 

the output gap would have been 0.80% smaller and even monetary policy could 

have been less restrictive.  

Keywords: earmarked credit, monetary policy, BNDES. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crédito direcionado via bancos de fomento é parte significativa do cenário bancário brasileiro 

(FERRAZ, ALÉM e MADEIRA, 2013), representando aproximadamente metade do crédito do 

país desde 2016. A resposta brasileira à crise econômica mundial de 2008 viu essa relevância 

se intensificar. Para além do objetivo de redução da escassez de crédito, a partir de 2009 e 

depois na “nova matriz econômica”, uma expansão do crédito direcionado foi feita como 

política anticíclica para compensar a depressão do crédito privado e da demanda agregada. 

Como toda política macroeconômica, seu impacto vai além das empresas diretamente 

beneficiadas. Empréstimos com juros subsidiados, por não serem afetados pela taxa básica de 

juros, afetam também a efetividade da política monetária, na medida em que mudanças na taxa 

de juros passam a afetar menos a demanda agregada dos tomadores.  

Diversos estudos recentes examinaram a atuação do BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social) e os demais empréstimos direcionados, mostrando que 

o crédito é dado a empresas com projetos bons e de baixa inadimplência (LAZZARINI, 

MUSACCHIO, et al., 2015), mas que já tinham acesso a crédito livre (BONOMO, BRITO e 

MARTINS, 2015), e não parece ter impacto no nível de investimentos e sim representar um 

subsídio cruzado (MELLO e GARCIA, 2012 e ANTUNES, CAVALCANTI E VILLAMIL, 

2015). No que tange ao efeito do crédito direcionado na transmissão da política monetária, 

Martins e Bonomo (2015) encontraram indícios da diminuição do efeito dos juros na demanda 

por novos empréstimos com dados no nível da firma e Rosa (2015) apresentou um modelo de 

equilíbrio geral tipo DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) para e economia 

brasileira com o BNDES que prevê esse enfraquecimento do canal demanda agregada no 

combate à inflação. 

Em linha com esses dois últimos trabalhos, o objetivo deste estudo é medir a interferência do 

crédito direcionado na transmissão da política monetária. Espera-se que o crédito direcionado 

interfira no mecanismo de transmissão da demanda agregada1: a taxa de juros básica afeta a 

taxa nominal de empréstimos bancários, que por sua vez afeta a demanda por empréstimos e o 

custo de oportunidade dos agentes, afetando a propensão a consumir e investir pela curva IS. 

Para tal, será utilizada uma curva IS (Poupança-Investimento, relação entre juros e produto) tal 

como definida no modelo de 3 equações (IS-PC-MR) proposto por Carlin e Soskice (2005, 

                                                           
1 Além da demanda agregada, há outros canais de transmissão da política monetária, que podem ser resumidos 
dessa forma (CARLIN e SOSKICE, 2015): Expectativas de inflação; Câmbio; Preços de ativos. 
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2015; mais detalhes na seção 2.3). Como o objetivo é identificar a influência do crédito 

direcionado na transmissão da política monetária através da demanda agregada, será estimada 

a relação entre juros e PIB (curva IS) com regressores que representem o crédito direcionado 

na economia. 

Os resultados encontrados são significativos, sendo identificada uma relação no sentido 

esperado – mais crédito direcionado diminui a eficiência da política monetária. Também foi 

feito um exercício de simulação para medição do impacto no produto e nos juros recomendados 

por uma regra monetária do tipo de Taylor em um cenário contra factual de menor expansão do 

crédito direcionado. Os resultados são menos significativos, mas também interessantes, 

apontando que o gap do produto poderia ter sido até 80 pontos base menor e consequentemente 

a subida de juros necessária em 2015 poderia ser até 106 pontos base menor no pico no cenário 

simulado. 

A seção 2 apresenta a revisão bibliográfica, com uma breve discussão de política monetária, do 

modelo de 3 equações, de curva IS e estudos recentes sobre crédito direcionado e seu impacto 

na economia, com foco no caso brasileiro. A seção 3 descreve os principais dados utilizados, 

entre eles as séries de desembolsos do BNDES. A seção 4 descreve a metodologia utilizada 

tanto para a estimação do impacto do crédito direcionado na relação juros x PIB da IS quanto 

na simulação do produto e dos juros nos cenários contra factuais. A seção 5 apresenta os 

resultados dessas estimações e simulações, e a seção 6 apresenta as principais conclusões do 

trabalho. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.Política monetária: relevância e canais de transmissão 

No paradigma atual neo-keynesiano que vigora em boa parte das economias nacionais, a oferta 

de moeda é intrinsecamente definida pela taxa de juros cobrada pelos bancos centrais, que 

ofertam a quantidade de moeda equivalente à demanda àquele preço (CARLIN e SOSKICE, 

2015, p. 160). Assim, a taxa de juros básica da economia é definida e afeta a oferta total de 

moeda, que por sua vez afeta os preços e a atividade econômica. 

A esse tipo de intervenção (mudança na taxa de juros visando a afetar preços e nível de atividade 

econômica), dá-se comumente o nome de “política monetária”, em oposição a políticas 

alternativas através das quais o governo pode afetar a macroeconomia, como a expansão de 

gastos públicos (“política fiscal”). 
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Segundo Carlin e Soskice (2015), há cinco principais canais de transmissão da política 

monetária para a economia real: 

-  Expectativas de inflação: ao mudar a taxa de juros visando a atingir a meta de inflação, o 

Banco Central sinaliza que tem como objetivo manter a economia na meta, gerando expectativa 

dos agentes de que isso de fato ocorrerá e ajuste nas projeções futuras. Esse canal é tão mais 

forte quanto maior a credibilidade do Banco Central; 

- Demanda agregada: a taxa de juros básica afeta a taxa nominal de empréstimos bancários, que 

por sua vez afeta a demanda por empréstimos e o custo de oportunidade dos agentes. Assim, de 

acordo com a curva IS, a propensão a consumir e a investir variam com os juros. Esse canal é 

tão mais forte quanto menor o spread bancário e quanto maior a propensão a poupança; 

- Câmbio: a diferença de juros entre o país e a taxa livre de risco internacional afeta a 

expectativa de taxa de câmbio real, levando a mudanças no câmbio e nos fluxos de capitais e 

afetando os preços através das importações e exportações. Esse canal é tão mais importante 

quanto maior o passthrough da economia e maior a liberdade de fluxos de capitais; 

- Asset pricing: a mudança da taxa de juros muda a taxa de descontos dos agentes, mudando o 

preço de ativos com taxas pré-fixadas devido ao custo de oportunidade, afetando a riqueza 

disponível. Esse canal é tão mais relevante quanto maior a quantidade de ativos pré-fixados em 

relação a ativos indexados à taxa de juros. 

Há outras formas de dividir os canais de transmissão na literatura.2 Em análise de 2014 sobre o 

tema, o BNDES (BNDES - DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO, 

2014) lista 4 canais:  

- Expectativas: canal pouco relevante para a discussão do impacto de política monetária nos 

investimentos; 

- Condições de crédito: o custo do dinheiro e a disponibilidade de liquidez afetam a curva de 

juros e a disposição de bancos e investidores para novos financiamentos; 

- Preços de ativos: como os custos de um investimento são rígidos no curto prazo, uma mudança 

da taxa de descontos afeta fortemente o Q de Tobin, razão entre valor presente dos rendimentos 

futuros e o custo de um investimento, inviabilizando novos investimentos e afetando a 

alavancagem das firmas (e, portanto, sua capacidade de endividamento); 

                                                           
2 Em análise do DAE - BNDES (2014), os autores trazem como paper bastante citado nesse tema o de Mishkin 

(MISHKIN, 1996) que lista 3 canais: juros, preços de ativos e crédito, com subcanais como taxa de câmbio, 

ações, expectativas de preços e restrições orçamentárias. 
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- Taxa de câmbio: por paridade de juros, há um ajuste no câmbio (valorização do câmbio spot 

após uma subida de juros por exemplo). Os efeitos de uma apreciação no investimento segundo 

os autores são ambíguos: reduzem o custo de investimentos em bens de capital importados mas 

reduzem a lucratividade de setores exportadores. Segundo a análise, em geral o efeito líquido 

de curto prazo de uma apreciação de câmbio é expansionista no investimento. 

O canal de transmissão analisado nesse trabalho é o canal de demanda agregada, mais 

especificamente no que se refere às condições de crédito. 

2.1.1. Obstruções na transmissão da política monetária 

Quando se analisa um exemplo real, os mecanismos teóricos de ligação entre taxa de juros e 

taxa de inflação podem funcionar de forma diferente. Peculiaridades de uma economia nacional 

podem facilitar ou dificultar a transmissão da política monetária para o nível de preços. No caso 

brasileiro, é possível argumentar que há uma série de obstruções nesses mecanismos que 

diminuem a eficiência da política monetária no país. Barboza (2015) propõe que essas 

obstruções são justamente o que explica a taxa de juros elevada no país: os mecanismos 

funcionam menos, o que obriga o Banco Central a definir taxas maiores para alcançar um 

mesmo nível de demanda agregada e preços. Segundo o autor, as principais obstruções na 

transmissão da política monetária no Brasil são: 

(i) segmentação no mercado de crédito, com alta participação do crédito direcionado; (ii) 

baixa penetração do crédito livre no processo de determinação da renda; (iii); participação 

de LFT’s na composição da dívida pública; (iv) truncada estrutura a termo da taxa de juros, 

e; (v) participação de preços administrados na composição do IPCA. 

O crédito direcionado causaria obstrução no canal do crédito pois os preços das operações não 

são sensíveis a alterações da política monetária, e são em geral inferiores a taxa Selic. Assim, 

mudanças na taxa básica não se refletem em mudanças na taxa real de empréstimos, impedindo 

sua transmissão para a demanda agregada através do consumo e do investimento. 

2.2.Curva IS, curva MR e a relação entre produto e juros 

A curva teórica IS foi utilizada para fins de estimação econométrica nesse trabalho. A base 

conceitual vem do modelo de 3 equações proposto por Carlin e Soskice (2005, 2015)3. O 

modelo trabalha com 3 relações: IS (Poupança-Investimento, relação entre gap do produto e 

                                                           
3 A mesma abordagem está presente em Barboza (2015), que utiliza o modelo dito BMW de Bolfinger, Mayer e 

Wollmershauser (2006). 
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juros), PC (Curva de Philips, relação entre inflação e gap do produto) e MR (Regra Monetária, 

relação entre gap do produto e desvio da inflação da meta da autoridade monetária). 

Equação 1. Curva IS. Fonte: Carlin e Soskice, 2005 (adaptado). 

𝑥𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑒 = (𝐴𝑡 − 𝑦𝑒) − 𝑎𝑟𝑡−𝑖 

Equação 2. Curva PC (curva de Philips). Fonte: Carlin e Soskice, 2005 (adaptado). 

𝜋𝑡 = 𝜋𝑡−1 − 𝛼𝑥𝑡−𝑗 = 𝜋𝑡−1 − 𝛼(𝑦𝑡 − 𝑦𝑒) 

Equação 3. Regra Monetária – Curva MR-AD. Fonte: Carlin e Soskice, 2005 (adaptado). 

(𝑦𝑡 − 𝑦𝑒) = −𝛼𝛽(𝜋𝑡 − 𝜋𝑇) 

Nessas equações, y é produto; 𝑦𝑒 é produto de equilíbrio; 𝐴𝑡 é a demanda exógena; 𝑟𝑡−𝑖 são os 

juros reais; i=0,1 é o lag entre juros e produto; 𝜋𝑡 é inflação em t; j=0,1 é o lag entre produto e 

inflação; 𝜋𝑇é a meta de inflação; a equação é resultante da função perda de um Banco Central 

que busca minimizar desvios tanto do PIB de equilíbrio quanto da meta de inflação. 

Como o objetivo deste estudo é identificar a influência do crédito direcionado na transmissão 

da política monetária através da demanda agregada, foi estimada a relação entre juros e PIB 

(curva IS) com e sem regressores que representem o crédito direcionado na economia. 

Posteriormente, foi estimada também a curva MR, para medição do impacto consequente nos 

juros necessários para trazer a economia de volta ao equilíbrio. 

2.3. Estimações de curva IS para o caso do Brasil 

Para a estimação da curva IS, que relaciona hiato do produto com taxa de juros na economia, 

precisamos de séries de produto e juros, que são observáveis, dividas entre seu componente de 

equilíbrio e de hiato, que não são observáveis. 

As simulações desse tipo de relação para Brasil costumam ser feitas com dados a partir do plano 

real (1994), dado as discrepâncias das séries anteriores, e com dados trimestrais, dada a 

dinâmica de lag das relações em questão (FREITAS e MUINHOS, 2001). Após a adoção do 

câmbio flutuante e do regime de metas de inflação em 1999 se seguiram diversos estudos, 

inclusive da parte do Banco Central do Brasil a esse respeito. 

Freitas e Muinhos (2001) apresentaram um modelo simplificado de metas de inflação, onde o 

hiato do produto na IS depende de seus próprios lags, da taxa de juros real, do lag da primeira 

diferença de câmbio, do lag do resultado primário e de choques de demanda. O PIB potencial 

foi calculado através de um filtro de Hodrick-Prescott. 
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Muinhos e Nakane (2006) estimaram curvas IS para o Brasil e outros 17 países como forma de 

obter a taxa de juros de equilíbrio. Nesse estudo, o hiato do produto da IS depende dos próprios 

lags, da taxa nominal, da inflação acumulada, do log das exportações e do log do capital externo, 

além de variáveis sazonais. O PIB potencial foi calculado através de uma tendência linear 

dessazonalizada do PIB real para todos os países. 

Mais detalhes dos dados utilizados neste estudo encontram-se na seção 3. 

2.4. Crédito direcionado e BNDES: objetivos, funcionamento e perfil recente de atuação 

Instituições financeiras são necessárias para intermediação financeira. Dadas as peculiaridades 

dessa atividade econômica (alavancagem, criação de moeda, transformação de liquidez, risco 

de solvência, assimetria de informações, moral hazard, entre outros), a maioria dos equilíbrios 

do mercado de bancário terminam em soluções sub-ótimas com escassez de crédito. Essa 

escassez é tão mais relevante quanto maiores as fricções desse mercado – segundo ANTUNES 

et al (2015), as principais são a necessidade de screening devido a assimetria de informação, a 

intermediação em si e o enforcement dos contratos em caso de default. Nesse contexto, e dado 

o impacto do crédito na economia, é razoável entender que pode ser tentador para os governos 

tentarem atuar de modo a reduzir essa escassez. É nessa linha que a maioria das políticas de 

crédito direcionado é criada. O objetivo desse trabalho não é discutir o espaço em si para isso, 

mas sim medir parte dos impactos reais causados por esse tipo de política. 

Boa parte da literatura sobre crédito direcionado em geral e bancos de desenvolvimento em 

específico está focada na questão mais teórica sobre as razões de existência de um banco de 

fomento e suas respectivas críticas, também conceituais. Como bom exemplo, pode-se citar o 

paper do BNDES (FERRAZ, ALÉM e MADEIRA, 2013), que faz um interessante panorama 

dos principais bancos de desenvolvimento no mundo e de sua importância relativa para as 

respectivas economias, mas não tem como objetivo uma análise de custo benefício dessas 

políticas. Algumas análises opõem uma “visão social”, segundo a qual os bancos de fomento 

são necessários para alavancar estrategicamente o desenvolvimento e cobrir as falhas de 

mercado dos bancos comerciais, a uma “visão de mercado”, segundo a qual esses bancos 

possuem agendas ocultas e não tem o impacto esperado na economia. 

Além desse estudo mais abrangente, o próprio BNDES tem análises sobre a eficácia e os efeitos 

de suas políticas. Uma delas diz respeito precisamente ao impacto da atuação do BNDES na 

política monetária (BNDES - DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO 
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ECONÔMICO, 2014). Segundo a análise, a atuação do BNDES retira potência do ajuste 

monetário, porém esse efeito é reduzido ou desprezível, basicamente por 4 razões: 

- O BNDES atua sobre o investimento não-residencial, em particular na formação bruta de 

capital fixo, que representa apenas 11,1% da demanda doméstica; 

- O banco de fomento reduz a efetividade da contração monetária justamente no investimento, 

fazendo com que ela se concentre no consumo, o que seria desejável em um país com baixa 

taxa de investimento como o Brasil; 

- O BNDES afeta pouco o mecanismo de câmbio da política monetária, pois exige com 

frequência graus de nacionalização dos investimentos; 

- A elasticidade dos juros básicos em relação aos desembolsos do BNDES seria baixa, segundo 

estimações no seu modelo macroeconômico (aumento de cerca de 0,08 p.p. de Selic para 10% 

de desembolsos adicionais). 

Quantitativamente, há alguns estudos econométricos e modelos teóricos tanto para provar os 

argumentos da “visão social” quanto para refutá-los segundo manda a “visão de mercado”. 

Alguns resultados encontrados são intermediários a essas hipóteses, como o estudo de Lazzarini, 

Musacchio et al. (2015). Esta e outras publicações que fazem referência específica ao caso 

brasileiro estão detalhadas a seguir. 

2.4.1. Estudos econométricos 

Na linha de estudos econométricos, Bonomo, Brito e Martins (2015) mediram, com dados no 

nível da firma de 2004 a 2012, o perfil do tomador de empréstimo subsidiado, assim como o 

impacto desses empréstimos nas decisões individuais de investimento. Uma de suas conclusões 

é de que o acesso ao crédito direcionado não aumenta o nível de investimento das firmas. Além 

disso, esse tipo de crédito costuma ser concedido para o mesmo perfil de empresa que já teria 

acesso a crédito livre: firmas consolidadas, mais antigas, maiores e que tem acesso às menores 

taxas do mercado de crédito livre. Assim, a política não seria efetiva em aliviar restrições de 

crédito do mercado. 

Em outro trabalho, Martins e Bonomo (2015) fazem também uma análise no nível da firma, 

com um grande painel de mais de 300.000 empréstimos. O objetivo é justamente medir o 

impacto do crédito direcionado na transmissão da política monetária para cada firma. A 

intenção teórica por trás é, portanto, similar à deste estudo. São encontradas diferenças entre 

firmas com ou sem acesso ao crédito direcionado na elasticidade com respeito à taxa básica de 

juros em algumas tomadas de decisão (em parênteses, resultados para aumento de 1% na Selic 



16 
 

 

em empresas respectivamente sem crédito direcionado e com crédito direcionado): oferta de 

emprego (redução de 1,2% e 0,7% no crescimento do emprego), na sensibilidade a choques 

externos, na taxa de juros paga (aumento de 1,15% e 0,89% para empresas com 50% de crédito 

direcionado) e na demanda das mesmas por novos empréstimos (redução de 3% e 2% no 

crescimento dos empréstimos). Estes dois últimos efeitos representam o mesmo mecanismo que 

se espera medir para a economia como um todo neste trabalho. 

Em estudo similar, Lazzarini, Musacchio et al. (2015) não encontram evidências de aumento 

de investimento nem de ganho de produtividade em firmas que tomaram crédito do BNDES. 

No entanto, seu estudo contradiz a crítica comum aos adeptos da “visão de mercado” de que 

esse tipo de banco de fomento apoia projetos ruins conforme subjetividades do governo ou 

outros motivos que se aproximem de moral hazard. Segundo o estudo, o BNDES pode até ter 

critérios não observáveis de cunho político na seleção de projetos, porém os aplica somente 

dentro do universo dos projetos bons (ou seja, com retorno esperado positivo), uma vez que 

suas taxas de inadimplência estão entre as mais baixas do mercado. 

Em raciocínio similar sobre o perfil das firmas emprestadoras, Mello e Garcia (2012), em um 

panorama da história recente do Sistema Financeiro Nacional e de seu estado, citam como uma 

de suas conclusões o impacto do BNDES como sendo o de uma espécie de subsídio cruzado 

entre firmas. A lógica é de que o banco de fomento “rouba” as melhores empresas do mercado 

de crédito livre ao oferecer juros abaixo dos praticados pelo mercado e apoiar projetos de 

qualidade, deixando somente as piores empresas e projetos para os demais bancos trabalharem, 

numa espécie de seleção adversa. Estes, por sua vez, aumentam os juros oferecidos aos demais 

clientes para compensar tanto a margem dos negócios de baixo risco que deixaram de fechar 

quanto a maior inadimplência dos negócios de fato realizados. 

Carvalho (2014) apresenta também um estudo econométrico com dados de empréstimos 

direcionados no nível das firmas. Seu foco é nos critérios aparentes na concessão. O autor 

encontra relações significativas entre concessão e variáveis representativas de critérios políticos. 

A relação é significante para a concessão de empréstimos logo antes do período eleitoral, em 

especial em disputas envolvendo incumbentes. O efeito só é relevante para firmas que já eram 

elegíveis para esses créditos anteriormente, e nas regiões onde se espera que a concorrência 

eleitoral seja acirrada. 
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2.4.2. Modelos de equilíbrio geral 

Já em publicações envolvendo modelos de equilíbrio geral, Antunes, Cavalcanti e Villamil 

(2015) desenvolveram um modelo tipo DSGE para medir a influência de políticas de crédito 

subsidiado na economia. Eles encontraram ausência de impacto no produto (Y) e impacto 

negativo em salários (dada a principal origem dos recursos do BNDES via tributação de salários 

– FAT) no steady state. Segundo os autores, em termos de agregados econômicos esse tipo de 

política não é, portanto, muito mais do que uma transferência das famílias para o grupo de 

empreendedores que recebe os empréstimos. A sugestão dos autores como alternativa ao crédito 

direcionado como forma de reduzir restrições de crédito é atuar diretamente nas principais 

fricções do mercado de crédito (RAJAN 2003 apud ANTUNES et al 2015): custo de 

intermediação, grau de enforcement e custos de screening. 

Em dissertação de mestrado, Rosa (2015) propõe um modelo DSGE também com detalhes do 

BNDES. A lógica da inclusão desse ator no modelo é que o crédito direcionado amplia choques 

de produtividade ao gerar distorções pelo seu financiamento via tributação do trabalho. Isso 

gera ineficiência alocativa devido ao direcionamento do crédito, e o impacto final é muito 

diferente entre firmas que receberam ou não o crédito. Uma maior atuação relativa do banco 

gera piora no steady state em K, I, C e Y, embora gere melhora em L. Outros resultados 

importantes do modelo são que choques de produtividade são ampliados e que a eficácia da 

política monetária é reduzida em termos de impacto final na inflação. É esse último resultado 

que pretendemos medir empiricamente nesse trabalho. 

3. ANÁLISE DOS DADOS 

Para a estimação da curva IS, que relaciona hiato do produto com taxa de juros na economia, 

precisamos de séries de produto, produto potencial e juros. Além disso, necessitamos de dados 

sobre o crédito direcionado para medirmos se esse fator impacta na relação. 

3.1.Dados de produto, gap do produto e curvas de juros 

Para os dados de produto, foram utilizados os dados oficiais das contas nacionais brasileiras 

(Fonte: IBGE). Para os dados de curvas de juros, foram utilizadas séries de swap de juros de 1 

ano (Fonte: BM&F) e séries de juros observados no mercado de crédito livre, direcionado e 

total (Fonte: Banco Central do Brasil). As Figuras 1 e 2 mostram essas séries. Observa-se na 

Figura 1 que os juros praticados no crédito direcionado não só são mais baixos como também 

permanecem mais estáveis no período (em torno de 10%).  
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Essas séries foram usadas para estimar a curva IS da relação entre juros e hiato do produto. 

Para tal, foi necessário também calcular a taxa de juros neutra da economia. Primeiramente, foi 

utilizada a Equação 4 para transformar a série de juros nominais em juros reais. Em seguida, 

foi aplicado um filtro de Hodrick e Prescott (HP) para identificar a tendência central da série de 

juros reais utilizada, em linha com um dos métodos de Muinhos e Nakane (2006). O resultado 

do filtro (juros neutros, r*) pode ser visto na Figura 2, comparado com as demais séries de juros. 

Já o hiato dos juros (r-r*) pode ser visto na Figura 3. 

Figura 1 – Taxas de juros médias no mercado de crédito no Brasil (% a.a.). Fonte: BCB. 

Figura 2 – Selic, taxas de juros futuras nominais e reais e taxa de juros neutra calculada (% a.a.). Fontes: BCB, CETIP. Dados 

trabalhados pelo autor. 
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Equação 4. Cálculo de juros reais. 

𝑟𝑡 = (
(1 +  

𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖360𝑡−1

100 )

(1 +  
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑡−1

100 )
− 1) ∗ 100 

Nessa equação, Predi360 é a série de juros nominais futuros de 1 ano e Expect é a série de 

expectativas de inflação (Focus). 

Figura 3 – Hiato entre juros reais e juros neutros usado no modelo. Fonte: Dados trabalhados pelo autor 

As séries de juros utilizadas vão do período de 2003Q1 a 2017Q4. 

3.2. Dados de crédito direcionado 

Para a análise do impacto do crédito direcionado no mecanismo de transmissão da política 

monetária através da demanda agregada, foram utilizados dados de desembolsos do BNDES 

totais por período4. 

A série de desembolsos do BNDES foi utilizada no período de 1995Q1 a 2018Q1. Observa-se 

que a partir de 2009 há um crescimento forte, em termos de tendência e também no valor dos 

picos da série. Os desembolsos voltam para o patamar anterior em 2016. A Figura 5 abaixo 

                                                           
4 Foram analisados dados de crédito total, direcionado e livre, PF e PJ, desembolsos e carteira, absolutos e 

relativos ao PIB e ao total de crédito. Devido à curta disponibilidade de boa parte desses dados (a quebra entre 

livres e direcionados nas bases do Banco Central muda a partir de 2011Q1; a série de carteira do BNDES tem 

mudanças de conceito em 2010 relacionadas a marcação a mercado), optou-se por seguir a análise com os dados 

de desembolsos totais do BNDES (disponíveis desde 1995Q1). De modo geral, ressalta-se que o volume de 

crédito livre como proporção do PIB se manteve estável de 2008 a 2015, enquanto o crédito direcionado se 

expandiu fortemente (ver Figura 5). Percebe-se também nas séries a queda pós crise (a partir de 2015) no 

mercado de crédito como um todo. 
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mostra também que nesse período o crédito direcionado cresceu não só em valores absolutos 

como também relativo ao PIB e ao crédito livre. 

Figura 4 – Desembolsos trimestrais do BNDES de 1995 a 2017. Fonte: BNDES 

 

Figura 5. Saldos de carteira de crédito sobre PIB em %. Fonte: BCB. 

  

4. METODOLOGIA DE ESTIMAÇÃO DO IMPACTO DO CRÉDITO 

DIRECIONADO NA POLÍTICA MONETÁRIA 

A metodologia consistiu nas seguintes etapas: 

i) Primeiro, a série de PIB foi decomposta em PIB potencial e hiato do produto e a de 

juros em juros neutros e hiato de juros, para estimação do modelo da curva IS que 

relaciona hiato do produto e juros cf. referenciado em Carlin e Soskice (2005); 
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ii) Em seguida, foi inserida a variável de interesse de crédito direcionado como controle 

para testar seu impacto na curva IS e na relação entre juros e nível de produção. 

Dado a natureza do crédito direcionado (juros fixos e subsidiados), espera-se que o 

efeito encontrado seja na direção oposta da taxa de juros (mais crédito direcionado 

com taxas fixas diminui a capacidade de transmissão da política monetária), em uma 

espécie de versão agregada do efeito encontrado por Martins e Bonomo (2015) no 

nível da firma; 

iii) Uma vez medido esse impacto, foi feito um exercício de simulação do hiato contra 

factual caso o comportamento do BNDES fosse diferente (i.e. menos expansivo); 

iv) Finalmente, ainda dentro desse exercício de simulação, foi medido o impacto desse 

novo hiato na política monetária no contexto de uma regra de Taylor, também de 

acordo com o modelo de 3 equações (CARLIN e SOSKICE, 2005). 

4.1.Metodologia de estimação do gap do produto e da curva IS  

Para o cálculo do hiato do produto, é necessário estimar o PIB potencial. Podem ser utilizadas 

tanto séries de PIB potencial calculadas a partir de medidas centrais da série histórica de PIB 

real, como a aplicação de um filtro Hodrick e Prescott (HP), tipicamente associada a modelos 

do Banco Central, quanto o PIB potencial calculado através da construção da função produção 

(através do nível de emprego e da taxa de ocupação do capital produtivo), que costuma ser 

estimado pelo IPEA (2008). Os resultados dessa análise foram obtidos com o PIB potencial 

construído a partir da função produção, e a série utilizada pode ser vista na Figura 65. 

                                                           
5 Foram testadas outras séries de hiato do produto (por tendência central através de filtro HP), mas optou-se por 

essa série devido ao maior r² nas estimações de curva IS e à microfundamentação da sua construção. 

Figura 6. Hiato do Produto (calculado). Elaborado pelo autor. 
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Em resumo, o modelo genérico estimado para a IS sem as variáveis de crédito direcionado é o 

da Equação 5 abaixo: 

Equação 5. Curva IS genérica sem variáveis de crédito direcionado. 

(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
∗) = 𝑐1 + 𝑐2(𝑟𝑡 − 𝑟𝑡

∗) + 𝐶3𝐴3 + 𝜀𝑡 

Nessa equação, Y é produto; Y* é o produto potencial; r é a taxa de juros real; r* é a taxa de 

juros neutra;  A3 é a matriz com as variáveis de controle pertinentes ao modelo; e 𝜀 é o erro.  

Para a curva IS, em linha com o apresentado em Freitas e Muinhos (2001) e Muinhos e Nakane 

(2005), foram utilizadas as seguintes variáveis como controle: lags do hiato do produto e de 

juros; log(índice de confiança industrial FGV) (LCONF); Resultado primário; dummies para 

outliers da variável explicada. 

Dada a significância dessas variáveis no modelo da IS sem BNDES, foram mantidas para as 

análises a serem apresentadas na seção 5: 

- LCONF: log(índice de confiança industrial FGV); 

- D0901: Dummy indicativa do 1° trimestre de 2009, onde teve início a expansão de crédito 

direcionado de forma mais evidente como política contra cíclica. 

Os dados de hiato do produto apresentaram alto índice autorregressivo, razão pela qual foi 

incluído um componente de autorregressão na equação. 

Assim, a equação base de trabalho para os passos seguintes foi: 

Equação 6. Curva IS com controles sem variáveis de crédito direcionado. 

(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
∗) = 𝑐1 + 𝑐2(𝑟𝑡−1 − 𝑟𝑡−1

∗ ) + 𝑐3𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎𝑡 + 𝑐5(𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−1
∗ ) +  𝜀𝑡 

4.2.Metodologia da influência do crédito direcionado na relação juros x produto 

O crédito direcionado e a atividade do BNDES são diretamente afetados pelos ciclos 

econômicos. Isso vem da própria natureza do setor bancário (MELLO e GARCIA, 2012), mas 

também pode ser observado empiricamente no período que estamos analisando. Pode haver, 

portanto, uma relação forte entre essas variáveis e demais variáveis macroeconômicas. A curva 

IS (cf. equações 2 e 3) tem como elementos algumas dessas variáveis (taxa de juros, PIB, 

confiança), o que pode gerar problemas de endogeneidade ou de simultaneidade. 
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Para isolar os efeitos da taxa de juros, PIB e confiança na demanda agregada (medidos pela 

relação da curva IS) dos efeitos da taxa de juros no volume de crédito direcionado, que tem por 

sua vez efeito na demanda agregada, utilizamos dois métodos: 

a. ortogonalização da série de desembolsos do BNDES em relação às variáveis supracitadas 

(seção 3.2.1); e 

b. utilização das variáveis supracitadas como instrumentos em uma regressão do tipo TSLS 

(seção 3.2.2). 

Além das 3 variáveis mencionadas acima (SELIC, PIB, confiança FGV), essas duas análises 

foram feitas para a série de produção industrial (PIM-PF, IBGE). 

Assim, as equações finais a serem analisadas são equações que medem o impacto dos 

desembolsos de crédito direcionado na relação entre juros e gap do produto, sem levar em conta 

a parte dos desembolsos que se explica pela variação de cada uma das variáveis em questão. 

4.2.1. Ortogonalização da série de BNDES e mínimos quadrados ordinários 

O modelo estimado para o primeiro passo do método (a) da seção 3.2 é o da Equação 7 abaixo: 

Equação 7. Influência de variáveis macroeconômicas no crédito direcionado. 

𝑙𝑜𝑔(𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜𝑠 𝐵𝑁𝐷𝐸𝑆𝑡) = 𝑐1 + 𝑐2(𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜𝑖)𝑡 +  𝜀 

Variável Macroi representa as possíveis causas de endogeneidade ou simultaneidade que 

queremos retirar da análise (basicamente, juros, PIB e confiança, que aparecem direta ou 

indiretamente uma ou mais vezes nos demais elementos da IS). 

Os resultados dessa primeira etapa de ortogonalização estão na Tabela 1 do item 4.1.1. 

Em seguida, o resíduo dessa equação, que representa o desembolso não explicado pelas 

variáveis macroeconômicas, foi chamado de 𝑅𝑒𝑠í𝑑(𝐶𝑟é𝑑. 𝐷𝑖𝑟𝑖) . Essa nova variável foi 

utilizada como controle, representando a variável original Desembolsos BNDES 

ortogonalizada de seus efeitos relacionados à variável macroeconômica em questão, para 

estimar a IS por mínimos quadrados ordinários (OLS). 

Equação 8. Curva IS com controles e variáveis de crédito direcionado. 

(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
∗) = 𝑐1 + 𝑐2(𝑟𝑡−1 − 𝑟𝑡−1

∗ ) + 𝑐3𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎𝑡 + 𝑐4𝑖𝑅𝑒𝑠í𝑑(𝐶𝑟é𝑑. 𝐷𝑖𝑟𝑖)𝑡

+ 𝑐5(𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−1
∗ ) +  𝜀 

O objetivo é determinar se para algum i, c4i possui significância, e em caso afirmativo analisar 

o tamanho desse efeito. Espera-se que o efeito possua o sinal contrário ao de c2 (coeficiente do 
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gap de juros no gap do produto), ou seja, que quanto maior o crédito direcionado menor o efeito 

dos juros no produto (e, portanto, menor a efetividade da política monetária). Os resultados 

dessa etapa se encontram na seção 5.2.1. 

4.2.2. Variáveis instrumentais e mínimos quadrados de dois estágios 

De forma alternativa, foi feita a análise com variáveis instrumentais via mínimos quadrados de 

dois estágios (TSLS). A variável considerada um problema em potencial é Desembolsos 

BNDES, da mesma forma que na seção anterior. Os instrumentos considerados são os mesmos 

utilizados na ortogonalização do método anterior. 

Foi feito o teste para garantir se cada instrumento é viável. Em seguida, é feita a regressão de 

forma a medir a influência da variável original sem os efeitos de endogeneidade. Os resultados 

se encontram na seção 5.2.2. 

4.3.Metodologia de simulação do impacto no gap do produto 

Após essas estimações, foi feito um exercício de simulação. O objetivo é medir qual o impacto 

de um comportamento menos expansionista do BNDES no período no gap do produto 

observado, ceteris paribus. Para tal, foram feitas projeções, seguidas de uma simulação do gap 

do produto. 

Considerou-se que no período os desembolsos do BNDES teriam seguido o comportamento 

médio dos demais períodos em relação às variáveis macroeconômicas em questão. Assim, o 

resíduo das regressões entre desembolsos e juros (ou demais variáveis cf. item 3.2.1) assumiria 

um valor igual à média dos demais períodos (zero). Essa série alterada de resíduos foi aplicada 

nos coeficientes calculados anteriormente, para obter o hiato do produto que teria ocorrido caso 

os desembolsos tivessem seguido o curso explicado pelas demais variáveis macroeconômicas. 

O período utilizado para o curso forçado dos desembolsos na simulação foi de 2009Q1 a 

2015Q4. Esse período foi considerado por representar o período de maior destaque de políticas 

anticíclicas através do crédito do BNDES e bancos públicos – a expansão em Lula 1 para conter 

a crise econômica mundial de 2008, que foi sentida com força em 2009-2010; o governo Dilma 

1 e sua nova matriz econômica; e o início do governo Dilma 2 até a guinada de política 

econômica em 2016. A medida desses impactos e do resultado das comparações está na seção 

5.3. O valor equivalente dos desembolsos do BNDES na simulação pode ser visto na Figura 7 

da mesma seção. 
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4.4.Metodologia de simulação do impacto nos juros via regra monetária 

Com a simulação do hiato do produto caso o comportamento do crédito direcionado tivesse 

sido diferente, é possível calcular um respectivo comportamento esperado na política monetária 

em si, ainda dentro do paradigma do modelo de 3 equações (CARLIN e SOSKICE, 2005). Isso 

implica em utilizar uma regra monetária para determinar a taxa de juros necessária para manter 

a economia no equilíbrio: 

Equação 9. Regra monetária. Fonte: CARLIN e SOSKICE, 2005. 

𝒓𝒕
𝑺 = 𝒄𝟏𝒓𝒕−𝟏 + 𝒄𝟐(𝝅𝒕+𝟏

𝑬 − 𝝅𝒕+𝟏
𝑻 ) + 𝒄𝟑(𝒀𝒕 − 𝒀𝒕

∗) + 𝑪𝟒𝑨𝟒 +  𝜺 

𝒓𝒕
𝑺é a taxa de juros a ser definida pela autoridade monetária; 𝒓𝒕−𝟏é a taxa observada; 𝝅𝒕+𝟏

𝑬 é a 

expectativa de inflação; 𝝅𝒕+𝟏
𝑻 é a meta de inflação; (𝒀𝒕 − 𝒀𝒕

∗) é o hiato do produto; e 𝑨𝟒 é a 

matriz das demais variáveis de controle pertinentes. 

Para esse cálculo, utilizamos a série de hiato e as séries de inflação e expectativas já utilizadas 

e calculadas anteriormente. A comparação entre os juros prescritos pela regra monetária com o 

hiato do produto calculado originalmente para o período e com o hiato do produto simulado cf. 

a seção 3.3 encontra-se na seção 5.3.2. 

5. RESULTADOS 

5.1.1. Medida da influência de variáveis macroeconômicas no crédito direcionado 

Os resultados das regressões realizadas com variáveis macroeconômicas como juros e 

produção para medir sua influência no comportamento do BNDES encontram-se na Tabela 1. 

Observa-se que todas as variáveis de juros explicam bem as variações dos desembolsos do 

BNDES. Dessa forma, utilizamos os resíduos da regressão como forma de medir o impacto do 

crédito direcionado na IS separadamente do efeito dos juros cf. a seção 3.2.1. 

As variações no PIB (5) também apresentam forte correlação com a variável estudada. A 

regressão com índice de produção industrial (8) tem poder explicativo intermediário. Já as 

regressões que comparam os desembolsos do BNDES com variáveis de controle da curva IS, 

como confiança (7) e resultado primário (6), não apresentaram significância; sendo assim, a 

análise não foi continuada com essas variáveis. 
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5.2.Medida do impacto do crédito direcionado na transmissão da política monetária. 

5.2.1. Ortogonalização e mínimos múltiplos quadrados ordinários 

Foram testadas diversas regressões, em linha com os resultados da seção 4.1. Os resultados das 

principais regressões encontram-se na Tabela 2. 

Todas as regressões avaliadas tiveram resultados significativos e coerentes com o esperado na 

literatura em termos da relação do hiato do produto com os juros (coeficientes das variáveis gap 

de juros t-1 negativos e significativos a 1 ou a 5%). Nesse aspecto, destacam-se as regressões 

10, 13 e 14. Levando em consideração a significância e poder explicativo delas e das equações 

equivalentes da seção anterior (4, 5 e 8 respectivamente), essas foram as equações utilizadas 

nas simulações posteriores. 

 

Regressão (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variável 

dependente 

log(Desembo

lso BNDES)  

log(Desembo

lso BNDES)  

log(Desembo

lso BNDES)  

log(Desembo

lso BNDES)  

log(Desembo

lso BNDES)  

log(Desembo

lso BNDES)  

log(Desembo

lso BNDES)  

log(Desembo

lso BNDES)  

Observações 59 59 59 59 85 58 75 65 

Período 
2003Q1 

2017Q3 

2003Q1 

2017Q3 

2003Q1 

2017Q3 

2003Q1 

2017Q3 

1996Q1-

2017Q1 

2003Q2 

2017Q3 

1999Q1 

2017Q3 

2002Q1 

2018Q1 

Constante 
25.2165*** 24.9880*** 25.3456*** 25.4086*** 5.84938*** 23.8069*** 20.9144*** 18.0074*** 

(0.124143) (0.127755) (0.203523) (0.168833) (0.815238) (0.082856) (3.662377) (0.666572) 

Juros neutros 
-0.19423***           

(0.016145)           

Juros reais 

ex-ante 

  -0.16000***         

  (0.016098)         

Juros Pré DI 

360 dias 

    -0.11655***       

    (0.014930)       

SELIC 
      -0.12108***     

      (0.012289)     

Log(PIB) 
    1.31219***      

    (0.061149)      

Log 

(confiança) 

        0.572878  

        (0.798559)  

Resultado 

primário (t-

2) 

      -4384.669*    

      (2406.630)    

Produção 

Industrial 

       0.06208*** 

       (0.007173) 

R² ajustado 0.712481 0.627686 0.508360 0.623566 0.845440 0.039100 -0.006602 0.535879 

Durbin-

Watson 
1.311326 1.126407 0.872403 1.055016 0.973006 0.478412 0.253685 0.891732 

* Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. Valores entre parênteses representam o desvio padrão. 

Tabela 1 – Resultados das regressões OLS para variáveis explicativas do desembolso do 

BNDES. Dados trabalhados pelo autor. 
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Tabela 2. Resultados das regressões OLS com Hiato do produto como variável explicada (curva IS). 

Com relação às variáveis representando o crédito direcionado, todos os resultados tiveram o 

sinal esperado (positivo, ou seja, com valor contrário do sinal do coeficiente dos juros). Isso 

indica que de fato o comportamento dessa variável atrapalha a transmissão de um aumento de 

juros para diminuição do produto ou vice-versa. 

Tomemos como exemplo as regressões 4 da Tabela 1 e 10 da Tabela 2 cf. abaixo:  

Regressão (4) da Tabela 1. 

𝐿𝑜𝑔(𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏. 𝐵𝑁𝐷𝐸𝑆𝑡) = 𝑎1 + 𝑎2𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶2 +  𝜀 

Regressão (10) da Tabela 2. 

(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
∗)𝑡 = 𝑐1 + (𝑌𝑡 − 𝑌𝑡

∗)𝑡−1 + 𝑐2(𝑟𝑡 − 𝑟𝑡
∗)𝑡−1 + 𝑐3𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜(𝐵𝑁𝐷𝐸𝑆 𝑥 𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶)𝑡

+ 𝑐4log (𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎)4 +  𝜀 

Regressão (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Observações 57 57 57 57 57 56 

Período 
2003Q3-

2017Q3 

2003Q2-

2017Q2 

2003Q2-

2017Q2 

2003Q2-

2017Q2 

2003Q2-

2017Q2 

2003Q2-

2017Q1 

Constante 
-0.232634*** -0.175413*** -0.144721*** -0.171511*** -0.203327*** -0.112163*** 

(0.037352) (0.026012) (0.023180) (0.025004) (0.030090) (0.025660) 

Hiato do 

produto PNAD 

(t-1) 

0.852400*** 0.835101*** 0.844085*** 0.816516*** 0.900970*** 0.840474*** 

(0.034522) (0.035728) (0.032682) (0.037068) (0.031797) (0.036720) 

Gap de juros 

(t-1) 

-0.001031** -0.001651*** -0.000898** -0.001505*** -0.000874* -0.001064** 

(0.000432) (0.000428) (0.000414) (0.000413) (0.000437) (0.000430) 

Log(confiança) 
0.034894*** 0.038115*** 0.031405*** 0.037262*** 0.044182*** 0.024366*** 

(0.005472) (0.005652) (0.005037) (0.005433) (0.006538) (0.005578) 

log(Desembols

o BNDES)  

0.003020***         

(0.000927)         

Resíduo 

(BNDES x 

SELIC) (t) 

 0.005945***        

 (0.001684)        

Resíduo 

(BNDES x juro 

neutro)  (t) 

   0.007171***     

    (0.001713)     

Resíduo 

(BNDES x juro 

pré 360d)  (t-1) 

      0.005547***   

      (0.001449)   

Resíduo 

(BNDES x 

Produção 

industrial) (t) 

    0.005709***  

    (0.001671)  

Resíduo 

(BNDES x 

PIB) (t) 

     0.004961*** 

     (0.001422) 

Dummy 

2009Q1 

-0.017230*** -0.014408*** -0.016667*** -0.013778*** -0.017039*** -0.020584*** 

(0.004145) (0.004250) (0.003937) (0.004206) (0.004097) (0.004122) 

R² ajustado 0.953630 0.954977 0.958296 0.956478 0.954774 0.948924 

Durbin-Watson 1.835635 1.876048 2.037910 1.862354 1.863021 2.067401 

* Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. Valores entre parênteses representam o desvio 

padrão. 
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Com a2<0, c2<0 e c3>0. Um aumento nos juros básicos da economia gera uma redução no 

produto através da regressão 10 (pois c2<0). Além disso, um aumento nos juros gera uma 

redução nos desembolsos do BNDES pela regressão (4), já que a2<0. Parte dessa redução atua 

no sentido de reduzir o PIB, porém limpando esse efeito e considerando somente o resíduo da 

regressão BNDES x juros, temos que quanto maior o nível de BNDES, maior o PIB (c3>0). 

5.2.2. Mínimos quadrados em dois estágios e variáveis instrumentais 

Cf. explicado no item 3.2.2, para tratar a possível endogeneidade da variável Log(desembolso 

BNDES), também foram feitas estimativas utilizando variáveis instrumentais pelo método de 

mínimos quadrados de dois estágios (TSLS). Os resultados encontram-se na Tabela 3. 

Observa-se que nas equações de IS, que tem a mesma composição das OLS do método anterior, 

as equações com Selic (15) e produção industrial (16) como instrumentos apresentaram 

resultados significativos e com sinal esperado (+) para a variável Log(desembolso BNDES), 

sendo que destas somente a regressão 15 tem um resultado aceitável no teste de Hausman de 

exogeneidade (a 10% de confiança). Apesar dos coeficientes da variável endógena Desembolso 

BNDES terem sinal cf. o esperado, os resultados não são muito significantes estatisticamente. 

No caso da equação com Log(Confiança) como instrumento (18), também não há relevância do 

instrumento (ele não é correlacionado com a variável endógena). Por esses motivos, optamos 

por realizar as simulações somente com os resultados do primeiro método (seções 4.2.1 e 5.2.1), 

que se mostraram significantes e com bom poder explicativo cf. referenciado nessas seções. 
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Tabela 3. Resultados das regressões de TSLS com Hiato do produto como variável explicada (curva IS). 

* Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. Testes t para os coeficientes e χ² para o teste de Durbin-Wu-Hausman 
de endogeneidade. Valores entre parênteses representam o desvio padrão. 

 

5.3.Cenários para medida do impacto 

5.3.1. Medida do impacto no gap do produto via IS 

Utilizando os coeficientes das equações (10), (13) e (14), fizemos um exercício de simulação, 

cf. metodologia do item 3.2, para medir o impacto de um comportamento menos expansionista 

do BNDES no período no gap do produto observado, considerando que os desembolsos do 

BNDES seguiram o comportamento médio dos demais períodos em relação às suas respectivas 

variáveis explicativas. Os valores simulados estão exemplificados na Figura 7, e representam 

na média do período uma redução de 17 a 22% nos desembolsos. 

 

Regressão (15) (16) (17) (18) 

Instrumento Log(1+Selic/100) Produção industrial Log(PIB) Log(Confiança) 

Observações 57 57 57 57 

Período 2003Q2-2017Q2 2003Q2-2017Q2 2003Q2-2017Q2 2003Q2-2017Q2 

Constante 
-0.203105*** -0.209862*** -0.190652*** 0.505371 

(0.041568) (0.042249) (0.042908) (0.329657) 

Hiato do produto (t-

1) 

0.865603*** 0.862582*** 0.871172*** 1.182385*** 

(0.035747) (0.035795) (0.036337) (0.210082) 

Gap de juros (t-1) 
-0.001121** -0.001101** -0.001159** -0.003288** 

(0.000440) (0.000439) (0.000446) (0.001418) 

Log(Confiança) 
0.033498*** 0.033818*** 0.032909***   

(0.005591) (0.005582) (0.005666)   

Log(desembolso 

BNDES) 

0.002052* 0.002273** 0.001643 -0.021179 

(0.001097) (0.001127) (0.001145) (0.013814) 

Dummy 2009Q1 
-0.017778*** -0.017652*** -0.018009*** -0.030924** 

(0.004202) (0.004187) (0.004250) (0.015391) 

R² ajustado 0.952638 0.953040 0.951624 0.346545 

Durbin-Watson 

 
1.918410 1.904666 1.935518 0.869179 

Erro padrão da 

regressão 

 

0.003934 0.003917 0.003976 0.014613 

Endogeneidade - 

diferença entre 

estatística j (teste de 

Hausman) 

 

 2.940943*  1.411760  4.769270**  23.06813*** 

Endogeneidade – 

probabilidade de 

não rejeitar 

H0=exógena 

 

 0.0864  0.2348  0.0290  0.0000 

Relevância do 

instrumento – 

correlação entre 

instrumento e 

Desembolso 

BNDES 

-0.79270 +0.6777 +0.75869 -0.03771 
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A Figura 8 e a Tabela 4 abaixo retratam o resultado dessas simulações, comparando-as entre si 

e com o hiato calculado. 

Tabela 4. Comparação entre simulações e hiato calculado. Elaborado pelo autor. 

Simulação Hiato simulado (10) Hiato simulado (13) Hiato simulado (14) 

Regressão original (10) (13) (14) 

Método da IS 
OLS com resíduo 

BNDES x SELIC 

OLS com resíduo 

BNDES x prod 

industrial 

OLS com resíduo 

BNDES x log(PIB) 

Método da simulação 
Resíduo=0 em 09Q1-

15Q4 

Resíduo=0 em 09Q1-

15Q4 

Resíduo=0 em 09Q1-

15Q4 

Teste t de igualdade de 

médias com hiato 

67,59% de ser igual no 

período (09Q1-15Q4) 

71,86 % de ser igual no 

período (09Q1-15Q4) 

66,54% de ser igual no 

período (09Q1-15Q4) 

Correlação com a série 

de hiato calculado 
95,71% 95,75% 96,64% 

Diferença máxima (hiato 

calculado - simulado) em 

2009-2015 

0,973% 0,987% 0,830% 

Diferença mínima no 

período 
-0,702% -0,932% -0,595% 

Figura 7. Desembolso real e simulações. Fontes: BNDES; dados manipulados pelo autor. 



31 
 

 

 

Observa-se que em ambos os casos o valor do hiato do produto (e, portanto, do produto em si, 

já que não houve alteração da variável de PIB potencial) é menor do que o real. Isso indica que, 

com a mesma política monetária (variáveis de juros inalteradas), o PIB desviaria menos do PIB 

de equilíbrio caso o crédito do BNDES fosse mais controlado, o que vai no sentido da nossa 

hipótese de crédito direcionado impactando a transmissão da política monetária. 

Figura 8. Comparação entre simulações e hiato calculado. Elaborado pelo autor.  
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Os hiatos simulados são similares nos 3 casos, sendo ligeiramente maiores ou próximos no 

período de 2009 a 2013, e consistentemente menores nos períodos de 2013 a 2015 (chegando a 

diferenças máximas de 99 pontos base). 

5.3.2. Medida do impacto nos juros via regra de Taylor 

A Tabela 5 mostra os resultados das simulações de regra monetária, utilizando-se o hiato do 

produto original e os hiatos obtidos nas simulações do item 5.3.1. A regra monetária utilizada  

baseia-se na equação 9 da seção 4.4: 

𝒓𝒕
𝑺 = 𝒄𝟏𝒓𝒕−𝟏 + 𝒄𝟐(𝝅𝒕+𝟏

𝑬 − 𝝅𝒕+𝟏
𝑻 ) + 𝒄𝟑(𝒀𝒕 − 𝒀𝒕

∗) + 𝑪𝟒𝑨𝟒 +  𝜺 

Tabela 5. Resultados das regressões OLS de curvas MR (regra monetária) para diferentes hiatos. Elaborado pelo autor. 

* Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. Valores entre parênteses representam o desvio padrão. 

 

Com esses coeficientes de regras monetárias, foi feita a projeção dentro do período para 

obtenção dos juros que seriam preconizados pela autoridade monetária nesses cenários. Os 

resultados das simulações dos juros para trazer a economia de volta ao equilíbrio encontram-se 

Simulação 
Juros (Hiato 

calculado) 

Juros (Hiato 

simulado 10) 

Juros (Hiato 

simulado 13) 

Juros (Hiato 

simulado 14) 

Equação IS original 

(ver tabela 2) 
n/a (10) (13) (14) 

Período 2002Q2-2017Q4 2003Q2-2017Q2 2003Q2-2017Q2 2003Q2-2017Q2 

Variável 

dependente 
Log(Swap real 360) Log(Swap real 360) Log(Swap real 360) Log(Swap real 360) 

Constante 
0.002637*** 0.002476*** 0.002443*** 0.002486*** 

(0.000857) (0.000837) (0.000837) (0.000836) 

Log(Swap real 360) 
(t-1) 

0.824556*** 0.855899*** 0.857533*** 0.854813*** 

(0.034569) (0.034085) (0.034168) (0.033971) 

Log(πe(t+1))/4 - 
log(πT(t+1))/4 

0.505811*** 0.285982* 0.283769* 0.273956 

(0.104554) (0.167787) (0.167882) (0.168439) 

Hiato calculado 
(t=0) 

0.036714*       

(0.018921)       

Hiato Simulado 10 
(t=0) 

  0.059583***     

  (0.020278)     

Hiato Simulado 13 
(t=0) 

    0.058736***   

    (0.019942)   

Hiato Simulado 14 
(t=0) 

      0.059850*** 

      (0.020174) 

Dummy Tombini 
-0.001908** -0.002158** -0.002158** -0.002075** 

(0.000951) (0.000888) (0.000888) (0.000878) 

Dummy 2003Q1 
0.022832***       

(0.002745)       

Dummy 2004Q4 
  -0.008507*** -0.008496*** -0.008399*** 

  (0.002448) (0.002447) (0.002442) 

R² ajustado 0.936528 0.933332 0.933378 0.933518 

Durbin-Watson 1.875912 1.649725 1.661039 1.631974 

Erro padrão da 

regressão 
0.002591 0.002360 0.002359 0.002356 
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na Figura 9 e na Tabela 6. Nelas pode-se ver os juros propostos pela regra monetária para os 

hiatos simulados, comparados com os juros necessários para o hiato calculado e com a taxa de 

juros efetivamente observada no período.6 Observa-se uma diferença entre as curvas que parece 

relevante. Durante a maior parte do período da expansão fiscal contra cíclica em questão, as 

regras monetárias com os hiatos simulados apontam juros mais comedidos do que com o hiato 

originalmente calculado, corroborando a hipótese de que o aumento de juros teria mais efeito 

num cenário de menor expansão do crédito direcionado. 

Tabela 6. Comparação dos juros recomendados por regra monetária entre simulações. Elaborado pelo autor.  

Simulação 
Juros (Hiato 

calculado) 

Juros (Hiato 

simulado 10) 

Juros (Hiato 

simulado 13) 

Juros (Hiato 

simulado 14) 

Equação original n/a (10) (13) (14) 

Método da IS n/a 

OLS com 

resíduo 

BNDES x 

SELIC 

OLS com 

resíduo 

BNDES x 

prod industrial 

OLS com 

resíduo 

BNDES x 

log(PIB) 

Método da simulação n/a 

Resíduo=0 

em 09Q1-

15Q4 

Resíduo=0 em 

09Q1-15Q4 

Resíduo=0 em 

09Q1-15Q4 

Teste t de igualdade de 

médias com juros do  

hiato calculado 

n/a 

n/a 

79,55% de 

ser igual 

80,60% de ser 

igual 

83,06% de ser 

igual 

Correlação com juros 

do  hiato calculado 
n/a 98,62% 98,53% 98,80% 

Teste t de igualdade de 

médias com juros 

efetivos 

95,88% de 

ser igual 

 

25,81% de 

ser igual 

 

26,44% de ser 

igual 

28,03% de ser 

igual 

 

Correlação com juros 

efetivos 
81,25% 82,91% 83,95% 82,54% 

Diferença máxima 

(juro calculado - 

simulado) em 2009-

2015 

n/a 1,308% 1,305% 1,058% 

Diferença mínima n/a -1,038% -1,001% -1,110% 

 

Observa-se que a diferença entre a taxa de juros prevista pela regra monetária com o hiato 

calculado e o de cada simulação é ligeiramente negativa (os juros com o BNDES simulado são 

de 0 a 1,1% maiores) no período de 2009 a 2013, e ligeiramente positiva de 2013 a 2015 (os 

juros com um BNDES menor são até 0,58% menores). Após 2015, a diferença chega a ser mais 

significativa – da ordem de 1,06% em 2015Q4, pico dos juros efetivos devido à inflação recente, 

e 1,44% em 2017Q1, indicando que o ritmo de queda de juros da crise atual poderia ser mais 

acelerado nesse cenário. 

 

                                                           
6 Ressalta-se que além da expansão no BNDES que é assunto desse trabalho houve um período de comportamento do Banco 

Central que divergiu de períodos anteriores, razão pela qual parte da diferença entre a taxa efetiva e as regras monetárias já 

era esperada mesmo na estimação de regra monetária sem simulação de mudança no nível do crédito direcionado. 
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Figura 9. Comparação dos juros recomendados por regra monetária entre simulações. Elaborado pelo autor.  
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6. CONCLUSÃO 

A expansão do crédito direcionado foi significativa do final do governo Lula até o início do 

segundo governo Dilma, com objetivo de atuar como política contra cíclica. Conceitualmente, 

é de se esperar que essa expansão tenha tido reflexos no equilíbrio macroeconômico, em 

especial na capacidade de transmissão da política monetária pelos juros. Nesse trabalho, 

encontramos indícios de que o efeito existiu e alterou de forma relevante a dinâmica da relação 

entre juros e demanda agregada – encontramos nas seções 5.2.1 e 5.2.2 coeficientes em sua 

maioria significantes e com sinal inverso do coeficiente de juros, indicando que maiores níveis 

de crédito direcionado atrapalham o mecanismo pelo qual os juros afetam a produção. 

Há várias razões teóricas que limitam o alcance das relações encontradas, como endogeneidade 

e simultaneidade nas estimações da IS com variáveis como juros e PIB, que afetam diretamente 

os desembolsos do BNDES. Ainda assim, as análises feitas para remover parte desses efeitos 

sugerem que um comportamento diferente do banco de fomento teria contribuído para um 

comportamento mais suave do hiato do produto e, portanto, uma necessidade de resposta mais 

branda da política monetária, ambos pouco abaixo de 1 ponto percentual. 

Esses resultados fazem sentido se confrontados à lógica da transmissão do canal juros 

(empréstimos mais caros deveriam desestimular os agentes e assim a demanda agregada, mas 

os empréstimos do BNDES são subsidiados e com taxas fixas, deixando os agentes indiferentes 

a aumentos da SELIC). Eles também estão em linha com o encontrado em alguns estudos 

empíricos recentes (MARTINS e BONOMO, 2015); (LAZZARINI, MUSACCHIO, et al., 

2015), assim como o previsto em modelos de DSGE que incluem o banco de fomento dentro 

da estrutura da economia brasileira (ROSA, 2015); (ANTUNES, CAVALCANTI e VILLAMIL, 

2015). O próprio BNDES encontrou resultado no mesmo sentido, embora menos significativo 

(BNDES - DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO, 2014). 

Assim como nos estudos citados, a conclusão desta análise não é de que uma expansão de 

crédito via bancos de fomento é ruim. No entanto, fica claro que ela traz externalidades 

negativas para o funcionamento da macroeconomia na medida em que os empréstimos e as 

firmas envolvidas são menos suscetíveis aos métodos tradicionais de ajuste macroeconômico. 

Como pontuado no estudo do BNDES (2014), o efeito de contração que é prejudicado se dá 

majoritariamente sobre o investimento e não sobre o consumo, o que seria algo positivo. 

Uma alternativa para evitar esse custo seria diminuir a incidência desse tipo de crédito, 

apostando que o setor livre cobriria essa demanda a preços não abusivos e que não haveria 
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escassez de crédito (já que segundo a literatura a atuação do banco de fomento não parece atacar 

o problema da escassez). A mudança recente da política de juros do BNDES com a substituição 

da TJLP pela TLP, indexada à taxa básica de juros, também pode contribuir para a redução 

desse efeito. A tendência é observarmos um aumento da efetividade da política monetária sem 

a necessidade de redução dos desembolsos subsidiados como simulado nesse trabalho. De 

qualquer forma, políticas públicas são escolhas, e o mais importante é que elas sejam feitas de 

forma consciente, com a clareza para a sociedade dos benefícios e também dos custos – que no 

caso em questão parecem ir além do spread subsidiado em si e envolver maiores oscilações na 

taxa de juros em um país que já tem patamares bem acima da média internacional.  
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