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RESUMO 

 

Instigado pelo desafio de equalizar as discussões em torno do benefício do crédito às 

exportações pelo mundo e Brasil, baseado em trabalhos anteriores e dados de 

negociações multilaterais do comércio mundial, este trabalho estima o impacto 

econômico da oferta de crédito público, destinados aos negócios internacionais 

contemplando as firmas brasileiras, utilizando para isso um Modelo de Equilíbrio Geral 

bem como sua base de dados. Dentre os resultados, destacam-se, o impacto negativo 

de uma retirada de crédito governamental, ao volume exportado, a variação do Produto 

Interno Bruto, como também uma diminuição da atividade econômica. Os resultados 

obtidos apresentam-se úteis nas formulações de políticas que contemplam o setor e 

indicam os parâmetros para a busca de um resultado mais assertivo. 

 

Palavras-chave: Crédito, apoio à exportação, modelos de equilíbrio geral computável, 

GTAP.  

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Incited by the challenge of balancing the discussions around the credit benefit to the 

exportation around the world and Brasil,based on previous works and multilateral trade 

datas of the world market, this paper estimates the economic shock of the credit public 

offer,intended to international business considering Brazilian companies, resorting for this, 

a General Equilibrium Model and its data basis as well.Among the results, we can stand 

out: the negative shock of the Governamental Credit removing, the exported volume, the 

variation of the Gross National Product,as also a descreasing of the economic activity. 

The results obtained show useful on politics formulations which contemplate the section 

and indicate theparameters to the search of a more assertive result. 

 

Key-words: Credit, exportations support, Computable General Equilibrium Model, GTAP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A participação das firmas heterogêneas no comércio internacional passa pela 

participação estratégica e fundamental das agências governamentais de crédito à 

exportação e de instituições financeiras robustas e participativas. Além dos elementos 

competitivos, exportar acarreta custos de entrada e saída irrecuperáveis, como 

investimentos em adaptação com os mercados onde se deve ingressar. Manova (2013) 

relata que exportar também incorre em custos variáveis de comércio, como custos de 

transporte, armazenagem, seguros de carga e taxas, que usualmente são incorridos 

anteriormente ao recebimento, e que tem prazo de recebimento superior às vendas 

domésticas. Estes custos causam restrições financeiras que reduz o número de firmas 

que estão aptas a exportar. Segundo Chaney (2013), somente os exportadores mais 

produtivos e capazes de gerarem fluxos de caixa suficientes para financiarem 

antecipadamente suas despesas com exportação serão capazes de exportar na 

presença de um mercado de capital imperfeito. 

O apoio do poder público às exportações não é algo recente, há relatos da 

criação de linhas de crédito com essa finalidade já na década de 1930 nos EUA e da 

década de 1940 na Europa e no Japão. No Brasil, políticas tributárias destinadas ao 

comércio exterior foram tratadas a partir da década de 1960 e um programa específico 

de financiamento público somente em 1990. Passados 90 anos do surgimento desta 

atividade no mundo, existem cerca de 96 agências de crédito às exportações que atuam 

em nome de seus governos como fomentadoras do comércio internacional. Manova 

(2013) relata que países com fortes instituições financeiras têm vantagens comparativas 

com países com setores financeiros vulneráveis. 

No Brasil, duas agências são responsáveis pelo apoio e financiamento às 

exportações e do seguro de crédito, o BNDES e a ABGF. Fica a cargo do primeiro a maior 

fatia do financiamento governamental de médio e longo prazo à exportação no país, já a 

estrutura institucional e de governança do seguro de crédito à exportação (SCE) tem 

processo de decisão direta do Governo Federal. 

Os principais meios de apoio a exportação do Brasil são o Proex (por meio do 

Banco do Brasil), da linha de financiamento do BNDES Exim (por meios do Banco 
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Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), esse último conta com a participação 

do sistema bancário na intermediação dos financiamentos Pós-embarque, mas esse 

sistema não demostra interesse em assumir o risco de operações pós-embarque, das 

quais participam apenas como bancos mandatários. Quanto à questão tributária, o Brasil 

concede o regime aduaneiro especial - Drawback, que oferece vantagens, como 

diminuição ou até isenção de impostos e taxas incidentes sobre matérias primas 

adquiridas para produção de bens que sejam, posteriormente, exportados.  

Em ampla perspectiva pesquisadores buscam analisar os programas públicos 

sob a perspectiva da disponibilidade de recursos e o acesso dos exportadores às linhas 

de financiamento, também a participação de instituições privadas no apoio as empresas 

no financiamento tanto de sua produção como de suas entregas. Essa perspectiva mais 

ampla decorre do entendimento de que os setores são essenciais sob a ótica do 

crescimento econômico, que geram efeitos diferenciados para a economia.  

Essa dissertação busca avaliar por meio de um modelo de equilíbrio geral 

computável, o impacto do sistema de crédito à exportação do brasil sobre as principais 

variáveis macroeconômicas do país, também realizar um benchmark do sistema 

brasileiro de apoio às exportações em comparação com as práticas realizadas pelos 

países membros da OCDE. Serão analisadas as características das estruturas 

institucionais de apoio às exportações na economia mundial, bem como as 

particularidades de alguns países selecionados como também do Brasil, como também  

o funcionamento, no Brasil e no mundo, do Seguro de Crédito à Exportação (SCE), com 

recursos públicos ou privado oferecido pelo governo ou instituições privadas.    

Assim o trabalho contará além dessa introdução, com uma revisão teórica 

onde buscaremos na literatura, contribuições no auxílio do entendimento do tema, uma 

análise de Benchmark do comportamento de países-membros da OCDE - Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - e no capítulo posterior, uma análise 

impacto do Financiamento da Exportação para economia do Brasil, e finalizando o 

trabalho, com verificação dos resultados, responderemos sobre o impacto causado pela 

ausência ou o apoio do crédito à exportação  e por fim, palavras finais na conclusão. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O acesso ao mercado internacional para diversas empresas, de distintos 

faturamentos e ou atividades, além da heterogeneidade dessas, passa pela necessidade 

de investimentos e mitigação de riscos atrelados ao processo produtivo e negocial. O 

apoio à exportação se faz fundamental para  sustentação da política econômica 

brasileira. A participação do setor público nas exportações, é defendida por 

Gerschenkron (1962) que foi um dos primeiros a argumentar que, sem a participação do 

setor público, a falta de confiança entre os credores e devedores inibiriam os mercados 

de crédito. 

Há duas maneiras de as firmas realizarem seus negócios no comércio 

internacional, de maneira direta ou não. Na exportação direta, o produto é faturado pelo 

próprio produtor ao importador e a empresa exportadora é responsável, e  ter 

intermediário, não tira sua participação direta, desde que o agente que represente a 

empresa, não assuma a posse da mercadoria. Já a exportação indireta é realizada por 

intermédio de empresas estabelecidas no mercado interno, que adquirem produtos para 

exportá-los. Ahn, Khandelwal e Wei (2011) sugerem que as empresas selecionam 

endogenamente seu modo de exportação, direta ou indiretamente, por meio de um 

intermediário, com base na produtividade e que os intermediários são relativamente mais 

importantes em mercados mais difíceis de penetrar. 

As políticas de promoção à exportação contam com diversas frentes de 

atuação, que são coordenadas por diversos setores e dispõe de programas com o cunho 

de incrementar a competitividade institucional e operacional da produção exportável, 

trazendo a disponibilidade de recursos e o acesso dos exportadores às linhas de 

financiamento. Nesta linha, mecanismos voltados à competitividade financeira incluem 

mecanismos de concessão de garantias e seguros, além de financiamento às 

exportações.  

A entrada ao mercado externo se torna menos dificultosa às empresas que 

detêm considerável capacidade produtiva, que proporcionam a estas, liquidez suficiente 

para enfrentar as restrições a exportação. Neste contexto, Manova (2013) observa que 

exportadores tem maior dependência de financiamento externo do que produtores 
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doméstico em razão dos custos de comércio, maior risco de transação e maior 

necessidade de capital de giro devido a um maior tempo de embarque. 

É preciso que o exportador, antes de realizar seu contrato de venda com o 

exterior, busque avaliar os riscos referentes ao país e à empresa a qual sua exportação 

se destina, também utilize mecanismos que visem mitigar riscos inerentes ao processo 

de exportar. Neste ponto “é lógico que de nada adiantará existir potencial de mercado 

atraente para exportadores, se não existirem formas de receber os pagamentos 

referentes à exportação de produtos e serviços; portanto o conhecimento sobre o assunto 

torna-se imprescindível” (KUAZAQUI 1999). 

A necessidade de caixa leva os exportadores ao financiamento de suas 

atividades através de  instituições financeiras, além disso devido aos riscos inerentes as 

atividades ligadas ao mercado externo comparadas as atividades domésticas, os 

exportadores se vinculam em contratos de seguros mútuos e neste contexto se faz 

necessário a presença de um mercado financeiro bem desenvolvido e instituições 

bancárias participativas e eficiente para que exportadores tenham maior acesso ao 

crédito. A vulnerabilidade financeira do setor exportador é apontada por Rajan & Zingales 

(1998) como  dependência financeira externa das parcelas das despesas de capital não 

financiadas com fluxos de caixa das operações. Na mesma linha, Svaleryd e Vlachos 

(2005) constatam que nações financeiramente avançadas têm maiores exportações em 

setores que exigem mais capital externo e em setores com menos ativos tangíveis. 

O acesso ao crédito é fundamental para o desempenho do comércio 

internacional. Chan e Manova (2015) relatam que restrições de crédito reduzem o número 

de parceiros comerciais abaixo do ideal. Restrições financeiras levam a distorções na 

seleção de firmas entre exportadoras e não exportadoras.  

Empresas enfrentam restrições vinculadas aos seus financiamentos de custos 
fixos e variáveis de exportação, os primeiros impulsionam a decisão de atender 
o mercado, enquanto o segundo afeta o tamanho da remessa enviada ao exterior. 
As realocações dessas duas margens são importantes para resposta de curto e 
longo prazo de empresas heterogêneas às reformas comerciais, movimentos de 
taxas de câmbio e outros choques de custo de demanda. (Manova, 2013 p. 712). 

 

A autora   ressalta que economias menos desenvolvidas dependem muito do 

comércio além de suas fronteiras para seu crescimento econômico, mas sofrem com 

mercados de capitais ineficientes. Neste sentido as instituições financeiras contribuem, 
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portanto, para o avanço da participação dos países no comércio internacional. 

Instituições financeiras fortes podem evoluir em resposta ao aumento das fronteiras 

comerciais e também correlacionadas a outras características dos países que podem 

aumentar de forma independente o desempenho das exportações. A interação de atritos 

financeiros com a heterogeneidade das firmas, interrompe o comércio agregado ao 

impedir que empresas potencialmente lucrativas exportem e restrinjam vendas de 

exportadores para o exterior (MANOVA 2013). 

Kletzer e Bardhan (1987) foram os primeiros a mostrar que, na presença de 

atritos financeiros, o acesso ao capital se torna uma fonte de vantagem comparativa. Se 

houver atritos financeiros, a capacidade de financiar os custos fixos relacionados, podem 

impactar a atividade multinacional. Neste sentido Buch et al. (2009) mostram como as 

restrições de crédito afetam a escolha das empresas de investir no exterior e quanto 

produzir no exterior, condicionada a fazer um investimento estrangeiro.  

Segundo Baldwin (1989), os países com sistemas financeiros desenvolvidos 

apresentaram maiores exportações e saldo positivo das balanças comerciais, sobretudo 

nos setores mais vulneráveis financeiramente. De acordo com Manova (2013), os setores 

financeiramente vulneráveis são aqueles que apresentam maior necessidade de 

financiamento externo. 

Ainda sobre sistemas financeiros Beck (2003) demonstra que países 

financeiramente mais desenvolvidos exportam relativamente mais em indústrias 

financeiramente mais vulneráveis. 

O efeito nivelado do desenvolvimento financeiro sobre o comércio está, portanto, 
sujeito a preocupações com endogeneidade e causalidade reversa. Por razões 
tecnológicas inerentes à fabricação, os produtores de certas indústrias incorrem 
em custos iniciais mais altos e exigem mais capital externo. Os setores também 
diferem nas dotações de ativos tangíveis das empresas que podem servir como 
garantia na obtenção de financiamento externo. Consequentemente, as 
empresas são muito mais vulneráveis a atritos financeiros em alguns setores do 
que outros. (Manova, 2013 p. 712). 

 

Para Manova (2013), produtores e exportadores domésticos dependem 

rotineiramente de capital externo porque precisam incorrer em custos iniciais substanciais 

que não podem ser financiados com lucros acumulados ou fluxos de caixa internos das 

operações. Desta forma, a presença de mercados financeiros bem desenvolvidos e de 

instituições bancárias fortes no país do exportador é crucial para a capacidade das 
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empresas de financiar suas atividades internacionais. A autora  ainda destaca que com 

o maior acesso ao financiamento e maior qualidade e prestação dos serviços financeiros, 

é possível explorar as oportunidades de exportação, principalmente para os setores em 

que o capital externo exerce grande influência.  

Segundo Catermol (2010) a primeira linha de financiamento de apoio à 

exportação data de 1906, com a empresa privada Federal Switzerland. Somente 13 anos 

depois é que houve a criação de um programa público visando oferecer seguro de crédito 

e financiamento às exportações no Reino Unido. A Europa acompanhou esses dois casos 

e seus países estabeleceram seus programas de estímulo ao incremento da produção 

industrial, a reativação da atividade exportadora e a geração de emprego na atividade 

industrial. Outro papel importante por eles desempenhado consistiu na “facilitação das 

exportações para a União Soviética, país considerado de grande risco para os negócios 

europeus e com alta necessidade de crédito” (SENNES, 2007, p. 7). 

Outros países estabeleceram seus programas de apoio à exportação, entre 

eles os Estados Unidos, que em 1934 ocorreu a criação de uma agência independente 

do governo estadunidense, denominada ExImbank, cuja finalidade era promover a 

geração de empregos por meio do financiamento às exportações (MOREIRA; SANTOS, 

2001) e, principalmente, financiar o comércio com a União Soviética. 

Armendáriz de Aghion (1999) afirmam que os bancos privados investem 

insuficientemente na experiência necessária para avaliar e promover novas indústrias no 

longo prazo. Também Mazzucato e Penna (2016) relatam que o problema é não só que 

os mercados estarem funcionando incorretamente, mas que em alguns casos os 

mercados nem mesmo existem. 

A participação de empresas no mercado internacional passa pela absorção de 

seu risco pelas Agências de Crédito à Exportação (ECA – Export Credit Agency), que se 

mostra como um poderoso instrumento de promoção das exportações e do fortalecimento 

do comércio internacional dos respectivos países. Esse instrumento durante anos foi 

utilizado por alguns países como forma de alavancar e promover suas exportações e 

assim reduzir seus déficits, acarretando um significativo aumento dos créditos 

concedidos por suas ECA, mas, em alguns períodos de inflação, os subsídios praticados 

pelas ECA tornaram-se cada vez mais onerosos e danosos às contas públicas. Com o 
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aumento exponencial de seus custos, uma guerra de subsídios passou a não mais ser 

de interesse dos países da OCDE, os quais decidiram firmar um acordo sobre o tema. O 

objetivo do acordo, portanto, foi promover a “competição entre os exportadores dos 

países da OCDE baseada em qualidade e preço dos bens e serviços produzidos, ao invés 

de condições mais favoráveis de apoio oficial” (OCDE 2007, p. 5). 

O acordo de financiamento às exportações da OCDE descreve as várias 

formas de apoio à exportação de bens e serviços, no prazo de dois ou mais anos, 

incluindo financiamentos, refinanciamentos, equalização de juros, seguro de crédito e 

garantias. Não há partes envolvidas, mas apenas participantes. O acordo não é um ato 

da OCDE, que atua meramente como sua instituição administradora [Levit (2004)]. No 

Brasil, a política de financiamento às exportações brasileiras foi instituída no final da 

década de 60, com o objetivo de aumentar e diversificar as exportações, sem alterar, 

contudo, a estrutura de barreiras às importações. Até então, de acordo com Barrionuevo 

Filho (1997), o nível de exportações brasileiras esteve constante na década de 50 e era 

suficiente para um pequeno superávit comercial, sem, entretanto, cobrir o déficit em conta 

corrente do Balanço de Pagamentos. 

Na década de 1970, houve a criação de programas como o Financiamento à 

Exportação (FINEX), que era operado pelo Banco do Brasil. Assim como outros aspectos 

orçamentários brasileiros, até a criação da Secretaria do Tesouro Nacional, em 1986, 

havia orçamentos paralelos, com eventual cobertura do governo em diversos programas 

conduzidos pelo Banco Central do Brasil e pelo Banco do Brasil, por meio de instrumentos 

como a Conta Movimento (ALBUQUERQUE; MEDEIROS; FEIJÓ, 2008). Diante dos 

incentivos disponíveis, considerável número de empresas brasileiras ingressou no 

comércio internacional. Segundo Rocha (2003), enquanto em 1971 havia pouco mais de 

5.000 empresas exportadoras no Brasil, em 1974 esse número chegava a quase 6.500 

empresas. “No entanto, apenas 2% das empresas exportadoras respondiam por cerca 

de 70% das exportações” (ROCHA, 2003, p. 17). 

No Brasil, a década de 1990 foi marcada por mudanças internas e nas relações 

com o mercado internacional. Nesse cenário, dois programas de apoio às exportações 

promoveram o real crescimento do comércio externo: o Programa de Financiamento às 
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Exportações (Proex) e o BNDES-Exim, antigo Finamex, entraram em operação em 1990 

e 1991, respectivamente (MOREIRA, 2001).  

Atualmente o país conta com dois mecanismos de financiamento às 

exportações, oferecidos pelo poder público, BNDES-Exim e PROEX (públicos). Quanto 

à gestão de risco, o sistema de garantia soberana é administrado pelo Ministério da 

Fazenda, que supervisiona a atuação de uma empresa pública para prestar 

assessoramento para gestão dos riscos e operacionais do SCE (Sistema de Crédito à 

Exportação). Atualmente, este papel é desempenhado pela Agência Brasileira Gestora 

de Fundos Garantidores e Garantias S.A – ABGF. Por meio da Portaria no 416 do 

Ministério da Fazenda, de 16 de dezembro de 2005 (e suas atualizações), a Secretaria 

de Assuntos Internacionais tornou-se responsável pela administração do SCE no 

governo.  

O mais emblemático caso envolvendo apoio ao crédito à exportação no Brasil 

talvez tenha sido embate entre Embraer e Bombardier. A disputa entre a empresa 

brasileira Embraer e a empresa canadense Bombardier é considerada uma das mais 

longas discussões junto à Organização Mundial do Comércio - OMC, e o litígio se deu 

após a empresa Embraer vencer a Bombardier, empresa canadense que era à época a 

terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, em uma concorrência na venda de 

aeronaves para os EUA. Conforme Magnoli (2006), em junho de 1996, o governo 

canadense fez um requerimento de consultas ao Brasil, para discutir os subsídios 

concedidos pelo governo brasileiro aos países que comprassem aeronaves da Embraer 

por intermédio do PROEX. Além disso, com a perda da concorrência, o governo 

canadense recorreu junto à OMC, solicitando a abertura de um painel para analisar o 

comportamento do PROEX, alegando divergências com as diretrizes, do Acordo sobre 

subsídios e medidas compensatórias – ASMC e o objeto desta discussão segundo Barral 

(2000) foi o fornecimento de 200 jatos regionais ERJ-145 (EMBRAER Regional Jet-145) 

à companhia norte-americana Continental Express. Jatos estes importantes para a 

história da companhia. Significando um crescimento significativo da empresa no Mercado 

Internacional. 
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O advento dos Bancos de Desenvolvimento pelo mundo leva ao 

questionamento quanto a efetividade destes, pois não há sólida mensuração na literatura 

quanto à sua efetividade. Estes Bancos são criados para serem instrumentos com o 

intuito de corrigir falhas de mercado, falhas essas, que possivelmente deixariam sem 

conclusão projetos com externalidades positivas, sem acesso a financiamento. 

Um estudo de Coughlin e Cartwright (1987), apud Gençtürk e Kotabe (2001), 

mostra que cada aumento de US$ 1 em apoio governamental à exportação nos Estados 

Unidos resultava num aumento de aproximadamente US$ 432 em exportação. Kotabe e 

Czinkota (1992) indicam que US$ 1 bilhão em exportação criava, em média, 22.800 

empregos naquele país. Os autores concluem que a exportação pode ser considerada o 

maior instrumento de crescimento econômico da economia americana e que, dessa 

forma, fazem sentido os gastos do governo com a promoção das exportações. 

Segundo Rodrik (2004) os Bancos de Desenvolvimento têm a função de 

emprestar recursos para empresas que não levariam projetos adiante se não fosse pela 

disponibilidade de funding de longo prazo. O financiamento, com utilização de funding ou 

o risco assumido pela ECA, seja por oferta privada, seja por oferta pública de recursos 

financeiros, apresenta resultados satisfatórios no volume das exportações dos países 

envolvidos.  

A aferição dos resultados do apoio oficial às exportações considera se os 

programas de apoio às exportações, majoraram as exportações das empresas em seus 

respectivos países. Segundo CATERMOL; LAUTENSCHLAGER (2010), o crédito oficial 

pode apresentar papel de destaque tanto em condições econômicas normais (efeito 

perene) quanto em crises (efeito anticíclico), por meio de formas diversas de atuação.  

Dada a crise financeira na segunda metade da primeira década do início do 

século XXI, aumentou a discussão quanto a importância dos mecanismos de crédito com 

recursos públicos para fomentar a realização de exportações. Segundo Catermol e Cruz 

(2017), nos EUA o US Exim representa uma parcela muito pequena das exportações 

americanas e sua capacidade de influenciar os resultados das exportações americanas 

é considerada pequena. Das empresas apoiadas, a Boeing representa grande parte do 

volume do total apoiado pelo EXIM, mesmo assim a participação da agência é baixa em 

relação aos negócios totais da fabricante de aeronaves. A Boeing obteve 49% do apoio 
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total do US Exim concedidos entre os anos de 2007 e 2013, período analisado pelo 

mencionado estudo de Agarwal e Wang, mas a agência americana representa apenas 

entre 10% e 15%, a cada ano, das exportações de aeronaves do fabricante, embora 

quase a metade fosse elegível para apoio. 

Acredita-se que o Investimento governamental contribui consideravelmente 

para o desenvolvimento de países, seja qual for a atividade. No Brasil segundo Barboza 

e Vasconcelos (2019) cada R$ 1 desembolsado adicionou, em média, R$ 0,46 de novos 

investimentos na economia brasileira entre 2002 e 2016. Zanchi (2019) também colabora 

em seus estudos e suas estimativas indicam que o crédito indireto do BNDES é um 

instrumento efetivo para aumentar o PIB per capita municipal, com cada R$ 1.000 a mais 

de crédito per capita aumentando o PIB per capita do ano seguinte em 0,35%. Já segundo 

Zanchi (2019), o crédito direto do BNDES não se revelou um instrumento efetivo no 

período analisado, com efeitos sobre o PIB per capita estatisticamente indistinguíveis de 

zero.  

Burns (2012) também avalia os efeitos dos desembolsos per capita do BNDES 

sobre o PIB per capita municipal, mas para o período 2000 a 2008, onde indica que, 

supondo que um município tenha tido desembolso per capita 10% maior que o outro, e 

que ambos tenham a mesma propensão ao crédito, o primeiro teria um PIB per capita 

cerca de 1% maior. 

Segundo o BNDES (2020) o Banco além de ter como missão institucional 

adicionar investimentos no país e, onde utiliza recursos públicos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), o BNDES dispõe de linhas de crédito que têm como finalidade apoiar 

as exportações – tal como é comum em bancos de desenvolvimento. Assim, espera-se 

que os recursos impactem positivamente as exportações das firmas financiadas, tanto 

direta, quanto indireta, onde outros instrumentos de apoio do Banco podem impactar a 

exportação, sendo através de um financiamento ao investimento em uma nova planta 

produtiva pode permitir expandir o volume exportado ou um financiamento como também 

um investimento que aumenta a produtividade pode capacitar o ingresso no mercado 

internacional.  

Vários autores em seus trabalhos investigam o efeito do BNDES sobre a 

exportação. E o BNDES (2020) demonstra no Quadro 6, as avaliações do impacto do 
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BNDES Exim, produto que reúne as linhas de apoio à exportação. Silva (2012), Schmidt 

(2012), Galetti e Hiratuka (2013) e Alvarez, Prince e Kannebley Junior (2014) utilizam 

dados por empresa e consideram apoiadas aquelas que tomam financiamento do BNDES 

Exim. O órgão relata ainda que houve , outras semelhanças entre as avaliações de 

impacto do BNDES Exim: (i) todas restringem a amostra a empresas industriais 

exportadoras e realizam o pareamento; e (ii) três incluem o período de 2000 a 2007. 

Ainda, embora as avaliações de impacto do BNDES Exim analisem o impacto sobre o 

desempenho exportador, elas mensuram o desempenho exportador de diferentes 

formas.  

Conforme mostrado no Quadro 1, foram encontrados impactos positivos e 

significativos do BNDES Exim, sendo os positivos na maioria das performances dos 

exportadores. E segundo o BNDES (2020) mesmo que, no caso de Schmidt (2012), os 

resultados não sejam mantidos em todas as coortes de empresas apoiadas – razão pela 

qual a evidência para algumas variáveis é considerada mista – verifica-se, em geral, a 

convergência na conclusão de que o BNDES Exim tem efeito positivo sobre o 

desempenho exportador. 

 

Quadro 1: Resumo dos trabalhos sobre os efeitos do BNDES na exportação 

 

REFERÊNCIA INSTRUMENTO 

BNDES 
VARIÁVEL AVALIZADA RESULTADO 

Silva (2012) BNDES Exim Nº de anos seguidos em que a 

empresa exporta  
Positivo 

Galetti e 

Hitautuka 
BNDES Exim Valor Exportado Positivo 

Alvarez, Prince e 

Kannebley Junior 

(2014) 

BNDES Exim Nº de anos seguidos em que a 

empresa exporta positivo 
 

Nº de países para os quais a 

empresa exporta positivo  
 

Valor exportado por funcionário 

Positivo 
 

 

Positivo 
 

 

Positivo 
 

Schmidt (2012) BNDES Exim Valor exportado  
 

Nº de produtos exportados   
 

Misto 
 

Misto 
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Nº de países para os quais a 

empresa exporta  
 

% das exportações para fora do 

Mercosul  
 

% das exportações de produtos 

de média e alta tecnologia 
 

Nº de produtos de mé 
dia e alta tecnologia exportados  

  

Valor médio das exportações 

por produto  
 

Valor médio das exportações 

por país  

Misto 
 

 

Positivo 
 

 

Nulo 
 

 

Misto 
 

 

 

Misto 
 

 

Misto 
 

Maffioli e outros 

(2017)  
BNDES e Finep Valor exportado  

Indicador de que a empresa 

exporta  

Positivo 
Nulo 
 

  Fonte: BNDS 2020 

 

Dentre os estudos do cenário brasileiro, GALETTI e HIRATUKA (2013) relatam 

que os resultados mostraram influência positiva BNDES EXIM sobre as exportações das 

empresas industriais. No estudo os autores afirmam que as empresas apoiadas por esse 

programa exportaram, em média, 14,7% a mais do que as empresas similares que não 

receberam apoio do programa. Do cenário de empresas analisadas, houve destaque para 

o grupo de micro e pequenas empresas apoiadas, onde o programa mostrou-se mais 

significativo, pois segundo GALETTI e HIRATUKA (2013) as exportações dessas 

empresas superaram em 43,3% os valores exportados pelas empresas da mesma classe 

de tamanho que não obtiveram financiamento. Os autores ainda descrevem que a 

contribuição do Proex se mostrou relevante às empresas menores e não resultou 

significativo para os demais tamanhos de empresas. Esses dados podem ser indicativos 

de maior assertividade do programa no apoio as empresas menores, dado o poderio 

financeiro de empresas maiores não serem dependentes dos programas governamentais 

em exportações. Isto sugere que haja correções das rotas traçadas pelas políticas 

públicas, para que essas sejam possíveis e assertivas.  
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Este capítulo trouxe relevante contribuição de autores sobre o acesso ao 

mercado internacional, as particularidades das firmas quanto à exportação, os programas 

de apoio e a necessidade creditícia às firmas com mercados financeiros bem 

desenvolvidos. Também fora analisado a autores que estudaram os impactos do apoio 

ao crédito exportador como também os efeitos da participação do BNDES na exportação. 

Este trabalho no mesmo sentido, trará uma contribuição considerável a literatura, pois 

demonstra o impacto causado pela redução de apoio de crédito governamental às 

empresas. 
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3 PROGRAMAS BRASILEIROS DE APOIO À EXPORTAÇÃO 

 

3.1 O Programa de Financiamento às Exportações (PROEX) 

 

O Programa de Financiamento às Exportações (Proex) pelo Governo Federal 

se constitui em um instrumento oficial de apoio às exportações brasileiras de bens e 

serviços. Criado em 1991 em substituição ao FINEX – Fundo de Financiamento à 

Exportação, tem como funding recursos provenientes do Tesouro Nacional, sendo o 

Banco do Brasil S.A o agente financeiro do Tesouro para o programa. Vale ressaltar que 

à luz da resolução 126/2013 da CAMEX – Câmara de Comércio Exterior - são 

considerados como exportação de bens os serviços de instalação, montagem e posta em 

marcha, no exterior, de máquinas ou equipamentos objeto de exportação brasileira, 

quando esses serviços forem prestados pelo exportador do bem, ou por sua ordem, 

mesmo quando o valor desses serviços for faturado separadamente ao dos bens. Tais 

serviços devem ser executados por empresas sediadas no Brasil e integrar a mesma 

exportação e que as exportações de bens amparadas pelo PROEX, seja na modalidade 

Financiamento ou na modalidade Equalização, podem ser negociadas em qualquer 

condição de venda praticada no comércio internacional.  

Segundo a CAMEX (2020) o Proex Financiamento traz apoio direto ao 

exportador brasileiro ou ao importador com recursos do Tesouro Nacional. Esse modelo 

de apoio às exportações brasileiras, contemplam empresas com faturamento bruto anual 

até R$ 600 milhões. Os prazos praticados iniciam de 60 dias a dez anos, definidos de 

acordo com o valor da mercadoria ou a complexidade do serviço prestado definidos de 

acordo com o conteúdo tecnológico. O percentual financiado chega a até 100% do valor 

da exportação para os financiamentos com prazo de até dois anos, e de até 85% do valor 

da exportação nos demais casos. Ainda pode-se ressaltar como característica da linha 

pagamento em parcelas semestrais, iguais e consecutivas e exigir adimplência com a 

União - não será concedido financiamento nesta modalidade artigo quando o tomador do 

crédito estiver inadimplente com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, com o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Receita Federal do Brasil - RFB 

ou esteja inscrito em Dívida Ativa da União.  A CAMEX (2020) ainda esclarece que no 
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Proex Equalização a exportação é financiada por instituições financeiras no País e no 

exterior, na qual o Proex assume parte dos encargos financeiros, tornando-os 

equivalentes àqueles praticados no mercado internacional. Essa modalidade pode ser 

contratada por empresas brasileiras de qualquer porte. A equalização poderá ser 

concedida nos financiamentos ao importador, para pagamento à vista ao exportador 

estabelecido no Brasil; e nos refinanciamentos concedidos ao exportador estabelecido 

no Brasil, onde estarão habilitados a operar segundo a Resolução 4687/2018 do BACEN 

- Banco Central do Brasil, os bancos múltiplos, comerciais, de investimento e de 

desenvolvimento residentes ou domiciliados no País e a Agência Especial de 

Financiamento Industrial (Finame); além dos estabelecimentos de crédito ou financeiros 

situados no exterior, incluídas as agências ou subsidiárias de bancos brasileiros e os 

organismos multilaterais com carteira de crédito à exportação. 

A equalização contempla prazos que variam de 60 dias a 15 anos, 

determinados conforme o valor agregado da mercadoria ou a complexidade dos serviços 

prestados, e sobre o percentual equalizável se permite chegar a até 100% do valor da 

exportação.  

Para o BACEN, através da Resolução 4687/2018, os valores devidos em 

operações de financiamento realizadas em outra moeda que não o dólar dos Estados 

Unidos serão convertidos a essa moeda com base na paridade vigente na data de início 

do primeiro período de equalização, divulgada pelo Banco Central do Brasil e os valores 

da equalização serão pagos aos agentes financeiros mencionados em Notas do Tesouro 

Nacional, sendo sua emissão processada sob a forma escritural, mediante registro dos 

respectivos direitos creditórios em nome dos agentes mencionados no Sistema Especial 

de Liquidação e de Custódia (Selic), por intermédio do qual são efetuados os resgates. 

Quando por ocasião de negócios com agentes não participantes do Selic, estes deverão 

firmar contrato com banco participante desse Sistema. 

Para os pedidos cujos aspectos de comercialização não estejam 

contemplados na resolução CAMEX citada, devem ser encaminhados pelo Banco do 

Brasil S.A.- Agente Financeiro do Tesouro Nacional para o PROEX, ao COFIG – Comitê 

de Financiamento e Garantia das Exportações, para exame e deliberação, como por 
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exemplo, pedidos de extensão de prazo de comercialização e operações cujos bens e 

serviços não estejam contemplados nos Anexos desta Resolução. 

Segundo o Ministério da Economia (2020) entre 2004 e 2018, 17.296 

operações foram contratadas no PROEX Financiamento, com benefício creditício de US$ 

5.728,1 milhões desembolsados a 1.805 empresas que exportaram bens e serviços 

equivalentes a US$ 6.482,5 milhões. Conforme exposto na tabela 1, no PROEX 

Equalização, 37.673 operações foram contratadas por 136 empresas que exportaram 

bens e serviços equivalentes a US$ 69.644,7 milhões, com custo governamental de US$ 

3.077,6 milhões, em benefício financeiro. 

 

Tabela 1 – Apoio Governamental à exportação entre 2001 e 2018 

 

     _____________________________________________________________________ 
     Fonte Ministério da Economia 

 

 

Ainda o ME (2020) apresenta que, em 2018, somou-se US$ 8,0 bilhões em 

exportações apoiadas pelo programa, face a um total de US$ 239,9 bilhões de 

exportações, conforme Gráfico 1. Em termos de número de beneficiários, o programa 

tinha uma média de 400 empresas diferentes por ano até 2011, caindo pela metade a 

partir de 2012. 
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Gráfico 1- Apoio PROEX às exportações  

 

Fonte – Ministério da Economia 

 

Sobre o impacto fiscal, o PROEX gera dois tipos de subsídios, a viabilização 

de empréstimos no PROEX Financiamento através da União com juros mais baixos, 

gerando um amparo na modalidade creditícia, considerando uma diferença entre o custo 

do Tesouro Nacional para bancar a operação e as taxas de juros que recebe com a 

operação. Assim os desembolsos, no Orçamento Geral da União (OGU) como despesa, 

não são o benefício em si, pois, acontece o retorno na forma de principal e juros. Já no 

PROEX Equalização, segundo ME (2020) a equalização de taxas de juros resulta para a 

União em pagamentos, via títulos públicos, às instituições financiadoras das exportações. 

Segundo ME (2020) no período de 2011 a 2017 houve uma redução no valor 

gasto com a equalização, nos últimos anos (2014 a 2017), que não foi acompanhada, na 

mesma tendência, pelo gasto com o benefício creditício (financiamento). Considerando o 

período 2003 a 2017, disponível no Orçamento de Subsídios da União, a equalização do 

programa gerou R$ 12.456 milhões em benefícios financeiros, e a modalidade 

financiamento resultou R$ 2.649 milhões em benefícios creditícios. 

No gráfico abaixo observa-se os benefícios e creditícios com o PROEX em 

milhões de Reais 
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Gráfico 2 – Modalidades PROEX de apoio às exportações 

 

Fonte Ministério da Economia 

 

3.2 BNDES EXIM 

 

Os bancos estatais desempenham um papel fundamental no setor financeiro, 

respondendo pela maior parte dos fundos de longo prazo destinado a setores 

econômicos estratégicos. De acordo com Calvo e Araújo (2008), são três os motivos que 

levaram à criação de bancos públicos. Primeiro, as dificuldades do mercado financeiro 

para atender o financiamento requerido pelo desenvolvimento. Em razão das incertezas 

quanto ao retorno dos empréstimos, as instituições financeiras privadas possuem maior 

aversão ao risco e, por isso mesmo são muito cautelosas na concessão de crédito de 

longo prazo e em grande volume. 

Segundo Luna (2014), os bancos de desenvolvimento são instrumentos 

financeiros importantes para a política nacional de desenvolvimento, sendo a principal 

função deles a provisão de financiamento de médio e longo prazo para ativos. O 

desempenho destes bancos deve ser medido em termos de benefícios sociais gerados. 

No Brasil  o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi 

fundado em 1952, e hoje, o principal instrumento do Governo Federal para o 

financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia 



    34 
 

 
 

brasileira, sendo que segundo o BNDES (2020), a criação do programa de financiamento 

às exportações do BNDES se deu em 1991, com o nome de Finamex, e com o objetivo 

primeiro de apoiar apenas o setor de bens de capital. A partir de 1996 o programa passou 

por mudanças que incluíram outros setores de atuação, nas modalidades de 

financiamento pré e pós-embarque. Passaram a receber financiamento os produtos 

químicos, têxteis, eletrônicos, calçados, couros e alimentos, além dos serviços de 

engenharia. Os recursos vêm de fundos diversos, tais como o FAT (Fundo de Amparo ao 

Trabalhador) e linhas externas, inclusive de organismos multilaterais. Um dos objetivos 

da linha de financiamento à exportação do BNDES é ampliar a participação dos produtos 

de maior geração de valor no comércio exterior brasileiro (CATERMOL, 2005). O BNDES 

EXIM apresenta um leque de opções em apoio às exportações realizadas no território 

nacional dentre as linhas temos o Exim Pré-Embarque que conta com operações 

indiretas, realizadas por intermédio de agente financeiro no Brasil (BNDES 2020). 

 

3.2.1 BNDES EXIM Modalidade Pré-Embarque 

 

3.2.1.1 O BNDES Exim Pré-embarque 

  

O BNDES Exim Pré-embarque se destina ao financiamento à produção 

nacional de máquinas, equipamentos, bens de consumo, entre outros bens e serviços, 

para exportação onde o exportador solicita financiamento a um agente financeiro 

credenciado no BNDES. Após aprovação, o financiamento segue para homologação pelo 

BNDES, após a qual a operação pode ser contratada e o recurso, liberado.  O exportador, 

então, produz os bens e os exporta, cumprindo o compromisso, e paga as parcelas ao 

BNDES, via agente financeiro. 

 

 

 

 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/BNDES-Exim?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fbndes-exim-pre-embarque
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/BNDES-Exim?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fbndes-exim-pre-embarque
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3.2.1.1.1Taxa de juros 

 

Nas operações indiretas, com participação do BNDES, a Taxa de juros é composta 

pelo Custo Financeiro, geralmente tendo a TLP como referência, pela Taxa do BNDES e pela 

Taxa do Agente Financeiro, conforme demonstrado no quadro 1. 

 
Quadro 2 – Preço de Crédito à Exportação via BNDS 

 

Fonte: BNDES   

 

Conforme aponta o BNDES (2020), a diferenciação pelo grupo de bens se dá 

pela divisão dos setores e das particularidades de cada agrupamento: 

Grupo I – bens de capital:  máquinas, equipamentos, ônibus, caminhões, entre outros.  

Grupo II – bens de consumo:  calçados, vestuário, móveis, entre outros.  

Grupo III – bens específicos (veículos, motocicletas, materiais inflamáveis etc.) 

 

3.2.1.1.2 Porte de empresa 

 

A Classificação de porte dos clientes realizada pelo BNDES, organiza as firmas em 

função do porte, o que permite uma atuação próxima às características de cada 

segmento, oferecendo linhas, programas e condições específicas para cada perfil de 

empresas. O apoio às micro, pequenas e médias empresas, é considerado uma 
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prioridade para o BNDES, ofertando créditos com condições especiais, facilitando o 

acesso a este público. 

A classificação de porte é realizada conforme a Receita Operacional Bruta 

(ROB) das empresas ou conforme a renda anual de clientes pessoas físicas. 

 

Quadro 3 – Classificação de Portes das Empresas pelo BNDES 

 

CLASSIFICAÇÃO  

 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL 

OU RENDA ANUAL 

Microempresa Menor ou igual a R$ 360 mil 

Pequena empresa Maior que R$ 360 mil e menor ou igual 

a R$ 4,8 milhões 

Média empresa Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou 

igual a R$ 300 milhões 

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 

    Fonte BNDES 

 

Estando a empresa em um grupo econômico, a classificação do porte 

considerará a ROB consolidada de todo o grupo. Entes da administração pública direta 

não são classificados por porte e, para fins de condições financeiras, são equiparados às 

grandes empresas. 

 

3.2.1.1.3 Prazos 

 

Quadro 4 – Prazo de Financiamento às Exportações linhas BNDES 

 

PORTE DA EMPRESA PRAZO MÁXIMO DO 

FINANCIAMENTO 

PRAZO MÁXIMO DE 

EMBARQUE 

PRAZO MÁXIMO DE 

AMORTIZAÇÃO 

GRANDES 

EMPRESAS - BENS 

DE CAPITAL 

4 anos 4 anos 3 anos 
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MPMES E DEMAIS 

CASOS 

3 anos 3 anos 2 anos 

 Fonte BNDES 

3.2.1.1.4 Garantias 

 

 As questões garantidoras das operações, devem ser negociadas entre a 

instituição financeira credenciada e as próprias firmas, considerando para as Micro, 

pequenas e médias empresas (MPME), a Possibilidade de utilização do BNDES FGI 

(Fundo Garantidor do Investimento) como complemento das garantias oferecidas. 

 

3.2.1.1.5 Participação do BNDES 

 

Segundo o BNDES (2020) as Micro, Pequenas e Médias Empresas tem até 

100% do valor do Compromisso de Exportação no Incoterm FOB (Free On Board), 

expresso em dólares dos EUA ou em euros financiados e as Grandes Empresas: Até 

80% do valor do Compromisso de Exportação no Incoterm FOB (Free On Board), 

expresso em dólares dos EUA ou em euros. 

 

3.2.1.2 BNDES Exim Pré-embarque Empresa Âncora 

 

Segundo o BNDES (2020), o BNDES EXIM Pré-embarque Empresa Âncora é 

o financiamento à exportação de bens e serviços, efetuada por intermédio de uma 

empresa âncora, assim consideradas as tradings companies, empresas comerciais 

exportadoras e demais empresas exportadoras que participem da cadeia produtiva e que 

adquiram a produção de outras empresas para exportação. Seus prazos, taxas e 

garantias se assemelham as regras trazidas no ítem 2.2.1 da linha BNDES Exim Pré-

embarque. 

 

3.2.1.3 BNDES Exim Pré-embarque Empresa Inovadora 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/BNDES-Exim?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fexim-pre-emb-empresa-ancora
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/BNDES-Exim?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fexim-pre-emb-inovadora
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De acordo com o BNDES (2020), as empresas com perfis inovadores contam 

com financiamento para exportação de bens de capital e serviços de tecnologia da 

informação (TI) desenvolvidos no Brasil. Nesta modalidade o exportador solicita 

financiamento a um agente financeiro credenciado no BNDES. Após aprovação, o 

financiamento segue para homologação pelo BNDES, após a qual a operação pode ser 

contratada e o recurso, liberado.  O exportador, então, produz os bens e os exporta, 

cumprindo o compromisso, e paga as parcelas ao BNDES, via agente financeiro. 

O órgão ainda traz que as taxas de juros nas operações indiretas, é composta 

pelo Custo Financeiro (TLP), pela Taxa do BNDES (1.93% ao ano – em abril de 2020) e 

pela Taxa do Agente Financeiro - negociada entre a instituição e o cliente. A participação 

do BNDES é de até 80% do valor do compromisso de exportação Incoterm FOB (Free 

On Board), expresso em dólares dos EUA ou em euros. O prazo máximo de 

financiamento é de até 3 anos, sendo o mesmo prazo para o embarque com 2 anos para 

amortização. As garantias   seguem   as   normas no BNDES Exim Pré-embarque 

(BNDES 2020). 

 

3.2.2 BNDES EXIM Modalidade Pós-Embarque 

 

3.2.2.1 BNDES EXIM Modalidade Pós-Embarque de Bens 

 

Na modalidade Pós-Embarque de Bens o BNDES EXIM fomenta o 

financiamento à exportação de bens de fabricação nacional, como máquinas 

equipamentos, bens de consumo e serviços a eles associados, como a antecipação dos 

recursos por parte do agente financeiro entre o período de tempo do embarque da 

mercadoria até a efetivação do pagamento pelo importador consiste no financiamento 

pós-embarque. Essa modalidade permite ao exportador utilizar os recursos antecipados 

do pagamento de uma venda já realizada em outra ordem de exportação e concede uma 

vantagem competitiva, ao permitir a oferta de prazo de pagamento mais extenso para 

seus clientes (CATERMOL, 2005). 

Empresas exportadoras de bens de fabricação nacional, constituídas sob as 

leis brasileiras e com sede e administração no país, incluindo trading companies e 
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empresas comerciais exportadoras, estão aptas ao financiamento à comercialização dos 

produtos – Exim Pós-Embarque, que é realizado após o embarque das mercadorias e 

divide-se em duas modalidades - crédito concedido diretamente ao exportador Supplier 

Credit, onde o exportador concede ao importador um financiamento por meio de carta de 

crédito ou títulos (BNDES 2020). Após a exportação do bem e realização dos serviços 

associados, os títulos recebidos pelo exportador são cedidos/endossados ao BNDES, 

que realiza o desconto desses títulos, liberando ao exportador o valor à vista em reais e 

recebendo do importador a prazo. Já na modalidade Buyer Credit, o exportador, após 

firmar contrato com o importador para entrega futura de bens e/ou serviços, solicita 

financiamento do BNDES, que deverá firmar contrato com o importador. Somente após 

aprovação da operação, o bem e/ou serviço é entregue e os recursos são liberados. Esse 

tipo de apoio à exportação permite ao exportador financiar seu cliente em condições de 

igualdade com a concorrência externa ao oferecer prazos de pagamento vigentes no 

mercado internacional, e ao mesmo tempo receber o valor da importação 

antecipadamente. O custo e o prazo de análise dos projetos dessa modalidade são 

maiores, refletindo o custo da coleta de informações referentes à contraparte localizada 

no exterior. A participação do BNDES pode chegar até a 100% do valor exportado e o 

custo financeiro consiste na cobrança da taxa de juros internacional acrescida da 

remuneração do BNDES e da comissão do banco mandatário. Esta última é devida pela 

empresa beneficiária em virtude dos serviços prestados pelo banco, que incluem a 

análise da documentação, o repasse de recursos à beneficiária, cobrança, fechamento 

de câmbio e liquidação da operação (BNDES 2020). 

 

3.2.2.1.1 Taxas de Juros 

 

 A taxa de juros internacional consiste na Libor vigente na data de embarque 

e compatível com o prazo de financiamento – que pode se estender a até 15 anos, 

composta em Taxa de Juros (modalidade Buyer Credit) ou Taxa de Desconto 

(modalidade Supplier Credit). O Custo financeiro se dá por LIBOR ou US Treasury Bonds 

ou Euro Area Yield Curve ou EURIBOR mais remuneração do BNDES, que segundo 

BNDES (2020) fixada no Mínimo em 0,9% ao ano (a ser definida pelo BNDES em cada 
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operação), acrescentado por Taxa de risco de crédito, a ser definida conforme a estrutura 

da operação e a política de crédito vigente (BNDES 2020). 

 

 

3.2.2.1.2 Prazo 

 

 Quanto ao prazo, há variação significativa com o tipo de bem exportado ou o 

tipo de projeto a que ele se destina. Ao apoiar a exportações de máquinas, normalmente 

apresenta prazos mais curtos, entre dois e cinco anos, enquanto os bens e serviços 

destinados a grandes obras de infraestrutura são beneficiados com um prolongamento 

desses prazos. 

 

3.2.2.1.3 Garantias 

 

De acordo com BNDES (2020) as operações devem contar com as seguintes 

garantias, mitigadores de risco e carta de crédito, observada a política de crédito do 

BNDES: 

• seguro de crédito à exportação com cobertura do Fundo de Garantia a Exportação 

(FGE) ou apólices de seguro emitidas por seguradoras autorizadas a operar com 

o BNDES; 

• garantia bancária concedida por: instituição financeira no Brasil ou no exterior 

autorizadas a operar com o BNDES, incluindo fiança e aval ou endosso com direito 

de regresso em notas promissórias ou letras de câmbio; 

• carta de crédito emitida por instituição financeira no exterior autorizadas a operar 

com o BNDES ou confirmada por instituição financeira no Brasil ou no exterior 

autorizadas a operar com o BNDES 

• Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR), da Associação Latino-

Americana de Integração - ALADI, cumpridas todas as formalidades para 

reembolso automático; e 

• outras garantias definidas na análise da operação. 
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3.2.2.2 BNDES Exim Pós-embarque Serviços: 

 

O BNDES Exim Pós-embarque Serviços trata de financiamento à exportação 

de serviços nacionais, como construção civil, serviços de engenharia e arquitetura, de 

tecnologia de informação, entre outros. Inclui os bens de fabricação nacional a serem 

utilizados e/ou incorporados ao empreendimento. Onde o Exportador é a empresa 

exportadora de bens e/ou serviços brasileiros, o Importador é pessoa jurídica constituída 

no exterior que adquire os bens e/ou contrata os serviços (BNDES 2020). Sendo ele o 

devedor ou outra pessoa jurídica de direito que assuma a obrigação de pagamento 

resultante da exportação. Já o BNDES se figura como a instituição responsável por 

analisar a operação, aprová-la e liberar recursos para seu financiamento e o Banco 

Mandatário: banco comercial credenciado ao BNDES que intermedia a operação entre 

todos os participantes 

 

3.2.2.2.1 Taxas de Juros 

 

 A taxa de juros internacional consiste na Libor vigente na data de embarque 

e compatível com o prazo de financiamento – que pode se estender a até 15 anos, 

composta em Taxa de Juros (modalidade Buyer Credit) ou Taxa de Desconto 

(modalidade Supplier Credit). O Custo financeiro se dá por LIBOR ou US Treasury Bonds 

ou Euro Area Yield Curve ou EURIBOR mais remuneração do BNDES, que segundo 

BNDES (2020) fixada no Mínimo em 0,9% ao ano (a ser definida pelo BNDES em cada 

operação), acrescentado por Taxa de risco de crédito, A ser definida conforme a estrutura 

da operação e a política de crédito vigente (BNDES 2020) 

 

3.2.2.2.2 Prazo 

 

Quanto ao prazo, há variação significativa com o tipo de bem exportado ou o 

tipo de projeto a que ele se destina. Ao apoiar a exportações de máquinas, normalmente 

apresenta prazos mais curtos, entre dois e cinco anos, enquanto os bens e serviços 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/BNDES-Exim?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fexim-pos-emb-bens
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/BNDES-Exim?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fexim-pos-emb-servicos


    42 
 

 
 

destinados a grandes obras de infraestrutura são beneficiados com um prolongamento 

desses prazos. 

 

3.2.2.2.3 Garantias 

 

De acordo com BNDES (2020) as operações devem contar com as seguintes 

garantias, mitigadores de risco e carta de crédito, observada a política de crédito do 

BNDES: 

• seguro de crédito à exportação com cobertura do Fundo de Garantia a Exportação 

(FGE) ou apólices de seguro emitidas por seguradoras autorizadas a operar com 

o BNDES; 

• garantia bancária concedida por: instituição financeira no Brasil ou no exterior 

autorizadas a operar com o BNDES, incluindo fiança e aval ou endosso com direito 

de regresso em notas promissórias ou letras de câmbio; 

• carta de crédito emitida por instituição financeira no exterior autorizadas a operar 

com o BNDES ou confirmada por instituição financeira no Brasil ou no exterior 

autorizadas a operar com o BNDES 

• Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR), da Associação Latino-

Americana de Integração – ALADI, cumpridas todas as formalidades para 

reembolso automático; e 

• outras garantias definidas na análise da operação. 

 

3.2.2.3 BNDES EXIM Aeronaves 

 

O BNDES EXIM Aeronaves é o financiamento à exportação de aeronaves e 

motores aeronáuticos civis, bem como partes, peças e serviços associados – todos de 

fabricação nacional. 
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3.2.2.3.1 Taxas de Juros 

  

A taxa de juros internacional consiste na Libor vigente na data de embarque e 

compatível com o prazo de financiamento – que pode se estender a até 15 anos, 

composta em Taxa de Juros (modalidade Buyer Credit) ou Taxa de Desconto 

(modalidade Supplier Credit). O Custo financeiro se dá por LIBOR ou US Treasury Bonds 

ou Euro Area Yield Curve ou EURIBOR mais remuneração do BNDES, que segundo 

BNDES (2020) fixada no Mínimo em 0,9% ao ano (a ser definida pelo BNDES em cada 

operação), acrescentado por Taxa de risco de crédito, A ser definida conforme a estrutura 

da operação e a política de crédito vigente (BNDES 2020). 

 

3.2.2.3.2 Prazo 

 

Quanto ao prazo, há variação significativa com o tipo de bem exportado ou o 

tipo de projeto a que ele se destina. Ao apoiar a exportações de máquinas, normalmente 

apresenta prazos mais curtos, entre dois e cinco anos, enquanto os bens e serviços 

destinados a grandes obras de infraestrutura são beneficiados com um prolongamento 

desses prazos. 

 

3.2.2.3.3 Garantias 

 

De acordo com BNDES (2020) as operações devem contar com as seguintes 

garantias, mitigadores de risco e carta de crédito, observada a política de crédito do 

BNDES: 

• seguro de crédito à exportação com cobertura do Fundo de Garantia a Exportação 

(FGE) ou apólices de seguro emitidas por seguradoras autorizadas a operar com 

o BNDES; 

• garantia bancária concedida por: instituição financeira no Brasil ou no exterior 

autorizadas a operar com o BNDES, incluindo fiança e aval ou endosso com direito 

de regresso em notas promissórias ou letras de câmbio; 
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• carta de crédito emitida por instituição financeira no exterior autorizadas a operar 

com o BNDES ou confirmada por instituição financeira no Brasil ou no exterior 

autorizadas a operar com o BNDES 

• Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR), da Associação Latino-

Americana de Integração – ALADI, cumpridas todas as formalidades para 

reembolso automático; e 

• outras garantias definidas na análise da operação. 

 

3.2.2.3.4 Participação do BNDES 

 

A participação do BNDES para a linha BNDES EXIM Aeronaves, figura na casa 

de 85%. 

 

3.2.2.4 BNDES EXIM Automático 

 

O BNDES Exim Automático é uma linha de apoio à comercialização externa 

de bens brasileiros, que consiste na concessão de linhas de crédito por intermédio de 

agente financeiro no exterior. A intermediação por meio do BNDES Exim Automático, 

oferece um instrumento de financiamento competitivo as empresas exportadoras 

brasileiras, O importador terá acesso ao financiamento do BNDES para adquirir bens 

brasileiros, por meio de bancos no seu próprio país. O desembolso de recursos pelo 

BNDES ao exportador, por intermédio do banco mandatário, é realizado em reais, no 

Brasil esses bancos são credenciados pelo BNDES e serão responsáveis pela análise e 

concessão de crédito ao importador e assumem o risco comercial da operação. O BNDES 

é a instituição responsável por analisar a operação, homologá-la e liberar recursos ao 

exportador, após embarque. Pode desempenhar também o papel de banco avisador e 

designado de cartas de crédito, dispensando a necessidade de banco mandatário neste 

caso, que são instituições financeiras credenciadas ao BNDES e domiciliada no Brasil, 

que intermedia a operação entre Exportador e BNDES (BNDES 2020). 

A operação pelo BNDES EXIM Automático se realiza seguindo o cronograma 

apresentado pelo BNDES (2020): 
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1 - O exportador realiza uma negociação comercial com o Importador.                                                                                                                           

2 - O banco no Exterior aprova o crédito do Importador. 

3 - O exportador encaminha ao BNDES o pedido de financiamento para aprovação. 

4 - O banco no Exterior emite a carta de crédito, com as condições de financiamento, 

para o BNDES. 

5 - O BNDES envia a carta de crédito ao Exportador. 

6 - O exportador realiza embarque ao Importador. 

7 - O BNDES realiza o desembolso ao Exportador. 

 

3.2.2.4.1 Classificação de Risco 

 

As taxas de juros aplicadas ao programa têm variações de acordo com o risco 

do país onde se dá a negociação, conforme a tabela abaixo. 

 

Quadro 5 – Classificação de Risco-País da OCDE 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO-PAÍS DA OCDE Taxa do BNDES 

0,1,2 e 3 0.40% ao ano 

4 e 5 0,.65% ao ano 

6 e 7  1.35 % ao ano 

  Fonte BNDES 

 

3.2.2.4.2 Despesas 

 

As remunerações da linha, passa pela remuneração do banco no exterior que 

cobra ao importador, remuneração pela emissão da carta de crédito. Como também há a 

cobrança de comissão flat, que será paga pelo exportador sobre o valor de principal de 

cada desembolso. Caso aplicável cabe ainda a Remuneração do banco mandatário, que 

será paga pelo exportador com os seguintes parâmetros: até 1% flat sobre o valor de 

principal liberado ao exportador ou valor teto de US$ 10 mil por operação.  

http://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/documents/cre-crc-current-english.pdf#_blank
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3.2.2.4.3 Prazo, Participação e Limite 

 

O prazo praticado pelo programa é de até 5 anos, a participação do BNDES é 

de até 100% do valor da exportação, limitado até US$ 10 milhões por pedido de 

financiamento, no INCOTERM negociado. 

 Grupo I – bens de capital: máquinas, equipamentos, ônibus, caminhões, entre 

outros.  

 Grupo II – bens de consumo: calçados, vestuário, móveis, entre outros.  

 Grupo III – bens específicos (veículos, motocicletas, materiais inflamáveis, etc.) 

 

3.3 Fundo de Garantia à Exportação – FGE 

 

O Fundo de Garantia à Exportação - FGE foi criado pela Medida Provisória nº 

1.583-1, de 25 de setembro de 1997, sendo vinculado ao Ministério da Fazenda, hoje 

Ministério da Economia e tem como finalidade cobrir às garantias prestadas pela União 

nas operações de Seguro de Crédito à Exportação (SCE). Segundo o BNDES (2020) O 

SCE tem por objetivo segurar as exportações brasileiras de bens e serviços contra os 

riscos comerciais, políticos e extraordinários que possam afetar as transações 

econômicas e financeiras vinculadas a operações de crédito à exportação. 

A regulamentação do FGE se pela Agência Brasileira Gestora de Fundos 

Garantidores e Garantias S.A. - ABGF, criada pelo Decreto nº 7.976, de 2013 como 

empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, hoje sobre a responsabilidade do 

Ministério da Economia sob a forma de sociedade anônima, responsável, que tem entre 

outras atribuições, a execução dos serviços relacionados ao seguro de crédito à 

exportação com lastro no FGE. 

De acordo com BNDES (2020) o patrimônio inicial do Fundo foi constituído 

mediante a transferência de 98 bilhões de ações preferenciais nominativas (PN) de 

emissão do Banco do Brasil S.A. e 1,2 bilhão de ações preferenciais nominativas (PN) 

de emissão das Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS.  

A composição dos recursos do FGE de acordo com o artigo 3º da Lei 9.818/99, 

o produto da alienação das ações; a reversão de saldos não aplicados; os dividendos e 

http://www.abgf.gov.br/#_blank
http://www.abgf.gov.br/#_blank
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a remuneração de capital das ações; o resultado das aplicações financeiras dos recursos; 

as comissões decorrentes da prestação de garantia; e os recursos provenientes de 

dotação orçamentária do Orçamento Geral da União. 

Segundo o Artigo 8º da Lei 9.818/99, ratificado pelo Decreto nº 4.929, de 23 

de dezembro de 2003, O BNDES é o gestor do FGE, sendo em 18.02.2004, por 

intermédio do Decreto nº 4.993, publicado em 19.02.2004, e alterações posteriores, foi 

criado o Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações - COFIG, colegiado 

integrante da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, com as atribuições de enquadrar 

e acompanhar as operações do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX e 

do Fundo de Garantia à Exportação - FGE, estabelecendo os parâmetros e condições 

para concessão de assistência financeira às exportações e de prestação de garantia da 

União. 

 

3.4 Crédito à Exportação nos países da OCDE 

 

Os créditos à exportação do Acordo da OCDE foram consistentemente 

diminuindo de seu pico de US $ 129 bilhões em 2012 para US $ 58 bilhões em 2017. No 

entanto, 2018 marcou uma recuperação dramática com créditos de exportação do arranjo 

aproximadamente 33% para US $ 78 bilhões. Em 2018, Brasil, Índia e China (BRIC) foram 

os principais fornecedores de créditos de exportação de médio e longo prazo para os 

países do BRIC. Atividade combinada total de crédito à exportação dos países da OCDE 

e BRIC totalizaram quase US $ 129 bilhões em 2018, em comparação com cerca de US 

$ 55 bilhões em 2008, EXIM (2020). 

Nos Estados Unidos segundo EXIM (2020), O Banco de Exportação e 

Importação dos Estados Unidos (EXIM) lançou em março de 2018 um programa de 

resseguro que trabalha com o setor privado para compartilhar riscos e fornecer um 

adicional de US $ 1 bilhão em cobertura de perdas para uma parcela significativa do 

portfólio existente do EXIM de grandes operações de financiamento de aeronaves 

comerciais. 

Ainda o Exim 2020 relata que, o acordo minimiza a responsabilidade do Banco 

e dos contribuintes Estadunidenses em possíveis perdas, sendo ainda o programa 
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financiado pelas taxas geradas pelas transações originais de aeronaves comerciais e não 

custará fundos adicionais aos contribuintes dos EUA. O trabalho do acordo foi com a Aon 

Benfield intermediária de resseguros da Aon Plc, empresa líder global que fornece 

soluções de risco, aposentadoria e saúde, operando em 120 países utilizando dados e 

análises próprios para fornecer insights que reduzem a volatilidade e melhoram o 

desempenho. 

 

3.4.1 Comparação do apoio Brasileiro à Exportação com o OCDE Arrangement 

 

Sobre a cobertura do valor da exportação, o CNI (2020) destaca que no Brasil, 

ela chega a 100% do valor do negócio de bens (exceto aeronaves) e de serviços prevista 

por esse programa,  excedendo o limite de 85% estabelecido pelo OECD Arrangement. 

Além disso, o programa não requer o down payment mínimo de 15% do valor do contrato 

no momento inicial do crédito exigido pelo OECD Arrangement. O BNDES Exim Pós-

Embarque se mostra mais restritivo do que o OECD Arrangement se tratando de 

financiamento a gastos, vedando o financiamento desses, enquanto o Arrangement 

possibilita o financiamento no limite de até 30% do valor do contrato, ainda quando se 

tratar de contratos de financiamento de projetos de energia renováveis de valor inferior a 

SDR 10 milhões, o CCSU estabelece esse limite em 45% do valor do contrato. 

Com relação ao prazo o CNI (2020) relata que o prazo máximo de até 15 anos 

para a amortização dos financiamentos de bens e serviços previsto pelo BNDES Exim 

Pós-Embarque excede os limites de oito anos e meio para os países de categoria I e 10 

anos para os de categoria II estabelecido pelo OECD Arrangement, o  Conselho ainda 

analisa que durante o período 2010/2015, constatou-se que, embora 73% do valor total 

dos financiamentos concedidos pelo Exim Pós-Embarque correspondam a contratos com 

prazos superiores a 10 anos, parcela significativa desses contratos observaram os limites 

estabelecidos pelos Sector Understandings nos quais se enquadravam: é o caso dos 

financiamentos de obras de abastecimento de água e de tratamento de esgotos; de 

usinas hidroelétricas e de ferrovias. Assim, os contratos com prazos não compatíveis com 

os limites estabelecidos pelo OECD Arrangement correspondem a 46% do valor total dos 

financiamentos às exportações de serviços no período considerado – concentrados nos 
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financiamentos relativos a plantas industriais, obras rodoviárias, portos, aeroportos e 

usinas térmicas a carvão. Esses contratos não compatíveis com os limites previstos pelo 

OECD Arrangement correspondem a 19 projetos de um total de 142 projetos financiados 

pelo Exim Pós-Embarque no período 2010/2015 (13%). O OECD Arrangement admite 

que, em caráter excepcional e devidamente justificado, o crédito às exportações seja 

concedido com prazos distintos dos previstos. Contudo requer que a concessão dessas 

condições, que deve ser notificada, seja explicada por um balanço entre cronograma dos 

fundos disponíveis para o devedor e o perfil de amortização da dívida em parcelas iguais 

e semestrais. Estabelece ainda que as condições excepcionais concedidas devem 

observar um conjunto de critérios que especifica (CNI 2020). 

 

3.4.2 Formas de pagamento 

 

As formas de pagamento previstas pelas normas que regulam o Exim Pós-

Embarque são compatíveis com as disposições do OECD Arrangement. Contudo as 

normas do Exim Pós-Embarque admitem a possibilidade de que o BNDES autorize um 

período de carência para a amortização do principal em razão das características da 

operação (CNI 2020). O OECD Arrangement também admite que, em caráter excepcional 

e devidamente justificado, o crédito às exportações seja concedido com prazos e 

condições distintas das previstas. Contudo estabelece que a concessão dessas 

condições, que deve ser notificada, seja explicada por um balanço entre o cronograma 

dos fundos disponíveis para o devedor e o perfil de amortização da dívida em parcelas 

iguais e semestrais. Estabelece ainda que as condições excepcionais concedidas devem 

observar um conjunto de critérios especificados.  

 

3.4.3 Custo do financiamento 

 

O OECD Arrangement estabelece que o financiamento governamental à 

exportação deve cobrar uma taxa de juros não inferior a uma taxa de juros mínima – a 

Commercial Interest Reference, à qual deve ser adicionado um prêmio para cobrir o risco 

de não pagamento do crédito que não deve ser inferior a uma “taxa de prêmio pelo risco 
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de crédito mínima” – Minimum Premium Rate for Credit Risk (MPR). O prêmio pode ser 

adicionado ao valor de face da taxa de juros ou pode constituir uma taxa separada, 

devendo ambos os componentes serem especificados separadamente para os 

participantes do Arrangement. A CIRR referente a uma moeda é estabelecida 

adicionando-se uma margem fixa de 100 basis points (bps) a uma taxa básica que pode 

ser (i) diferenciada segundo o prazo da operação ou (ii) única para todas as operações, 

correspondendo, nesse caso, aos rendimentos dos títulos governamentais de cinco anos 

do país emissor da moeda. As operações de financiamento concedidas por um 

participante em moeda de um terceiro país devem observar a CIRR estabelecida para a 

moeda deste país. A CIRR relativa ao dólar é baseada no US Treasury Bond Rate de 

três, cinco e sete anos. Assim, o custo financeiro total mínimo pode ser expresso como: 

All-in cost mínimo = CIRR + MPR, em que a CIRR = taxa básica + 100 bp e a taxa básica 

corresponde aos rendimentos dos títulos governamentais de cinco anos – na alternativa 

(ii) apontada acima. A avaliação da compatibilidade de um programa de financiamento 

brasileiro, com operações realizadas basicamente em dólar, com as exigências do OECD 

Arrangement em relação ao custo do financiamento deve, portanto, averiguar (i) se a taxa 

de juros das operações do programa, excluído qualquer componente relativo a risco de 

crédito, é igual ao superior a CIRR referida ao dólar ou eventualmente ao euro; e (ii) se 

os encargos da operação incluem um prêmio para cobrir o risco de não pagamento do 

crédito igual ou superior a uma Minimum Premium Rate for Credit Risk (MPR), 

determinada segundo a metodologia prevista no Arrangement. A norma adotada no Exim 

Pós-Embarque está explicitada na fórmula apresentada anteriormente: Taxa de juros = 

custo financeiro + remuneração do BNDES + taxa de risco de crédito essa norma é assim, 

de modo geral, compatível com as disposições do OECD Arrangement. • A parcela [custo 

financeiro + remuneração do BNDES] corresponde, aproximadamente, a CIRR (CNI 

2020). 
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3.4.4 Quanto à taxa de risco de crédito 

 

Os financiamentos à exportação de serviços, tem praticamente a totalidade 

das operações tem garantia do FGE – como já mencionado, o cálculo de prêmio dessas 

garantias pela ABGF observa estritamente as exigências do OECD Arrangement; » no 

caso dos financiamentos à exportação de bens, nos contratos cujo risco de crédito é 

assumido pelo BNDES (76% do total), o prêmio de risco cobrado pelo Banco é também 

precificado com base em metodologia prevista no OECD Arrangement (CNI 2020)  

O Gráfico 3 compara as taxas de juros médias praticadas pelo BNDES nas 

operações de financiamento às exportações de serviços do Exim Prós-Embarque com as 

CIRRs médias referidas ao dólar no período 2007-2015, onde podemos observar que as 

taxas seguem performance parecidas, embora com um preço maior, a taxa do BNDES 

EXIM acompanha o comportamento da taxa CIRR. 

 

Gráfico 3 - Comparação entre as taxas de juros praticadas pelo Exim 

 
Fonte: CNI 2020 
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4 DADOS DO APOIO E DO VOLUME EXPORTADO BRASILEIRO 

Os dados apresentados neste capítulo, foram coletados via Secretaria de 

Comércio Exterior do Brasil e representados nas tabelas em milhões de dólares 

 

4.1 Dados do comportamento do crédito à exportação brasileira frente ao volume total 

por linha de Apoio em milhões de dólares.  

Na tabela 2 observa-se uma participação não equalizada do apoio EXIM do 

BNDES, quanto as regiões do mundo. Sem apoio em nenhum dos períodos 

exemplificados, América do Norte, Meios leste e norte da África e Europa não contaram 

com o apoio direto do BNDES, em negócios com empresas brasileiras. Leste Asiático e 

África Subsariana receberam de maneira pontual, enquanto América Latina e o Resto do 

mundo não contemplados nas regiões selecionadas estiveram presentes nas pautas de 

apoio do BNDES durante os 3 anos analisados com uma diminuição no ano de 2017, 

período conturbado da histórica política brasileira com troca de governo através de 

impeachment. 

 

 
Tabela 2 – Dados do desembolso BNDES EXIM, por região e ano (US$ milhões) 

REIGIÕES 2015  2016  2017 

África Subsariana 1.076.461 0 0 

Resto do mundo 538.993.418 922.935.284 6.373.496 

América do Norte 0 0 0 

Meio leste e Norte da África 0 0 0 

América Latina 1.497.994.053 2.304.532.213 924.077.831 

Europa 0 0 0 

Leste Asiático 0 1.024.731.578 0 

Fonte: SECEX (2020) 

 

Já nas tabelas 3 e 4 identificamos uma participação do apoio de crédito do 

BNDES através do programa PROEX, tanto na modalidade Equalização como no 

Financiamento em todas as regiões do planeta em negócios com participações de 

empresas brasileiras. 
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Tabela 3 – Dados do Desembolso Proex Equalização por região e ano (US$ milhões) 
REGIÕES 2015 2016 2017 

África Subsariana 7.092.990,98 8.145.300,67 7.435.594,01 

Resto do mundo 14.184.595,58 10.411.920,13 14.039.559,31 

América do Norte 138.177.140,26 120.396.496,65 106.550.040,50 

Meio leste e Norte da África 5.017.344,62 1.714.612,70 2.315.901,70 

América Latina 31.807.363,40 27.929.320,35 35.745.842,36 
Europa 8.472.546,56 7.275.801,30 14.541.669,38 

Leste Asiático 2.992.277,95 1.568.791,78 1.263.623,32 

Fonte: SECEX (2020) 

 

Tabela 4 – Dados do Desembolso Proex Financiamento por região e ano (US$ milhões) 

REGIÕES 2015 2016 2017 

África Subsariana 51.528.405,35 36.215.636,65 2.271.184,21 

Resto do mundo 17.615.910,41 38.590.829,67 24.830.060,11 

América do Norte 44.686.239,25 71.517.019,83 68.416.538,08 

Meio leste e Norte da África 7.827.488,23 5.196.529,93 2.543.229,38 

América Latina 159.673.991,24 115.688.479,45 153.217.645,99 

Europa 22.450.795,09 80.197.410,05 79.307.866,58 

Leste Asiático 28.409.593,24 29.473.274,98 26.640.494,27 

Fonte: SECEX (2020) 

 

4.2 - Dados do apoio de crédito por países e setores econômicos. 

 

Como pode ser observado na tabela 5, uma ausência de valores de crédito à 

exportação destinados a agricultura, com valores destinados apenas a países da América 

Latina.  O setor historicamente é amparado em ajuda creditícia via crédito destinado ao 

mercado interno, mesmo que sua produção seja vendida em mercados internacionais.  

 

Tabela 5 –Volume de Apoio de Crédito à Agricultura (US$ milhões) 

Regiões 2015 2016 2017 

África Subsariana 0,00 0,00 0,00 

Resto do mundo 0,00 0,00 0,00 

América do Norte 0,00 0,00 0,00 

Meio leste e Norte da África 0,00 0,00 0,00 

América Latina 2.595.291,09 1.008.375,23 279.185,68 

Europa 0,00 0,00 0,00 

Leste Asiático 0,00 0,00 0,00 
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Tabela 6 – Volume de apoio de crédito à Manufaturados (US$ milhões) 

Regiões 2015 2016 2017 

África Subsariana 23.177.892,77 30.590.384,72 7.742.636,27 

Resto do mundo 60.517.957,42 25.342.348.45 28.846.567,33 

América do Norte 159.292.567,45 148.508212,87 137.081.261,02 

Meio leste e Norte da África 9.553.777,45 5.333.741,71 4.354.983,68 

América Latina 914.973.085,89 1.428.917.736,07 1.083.131.750,04 

Europa 29.299.682,73 52.047.155,44 45.500.173,40 

Leste Asiático 24.252.012,69 1.050.462.738,64 26.926.011,02 

 

A tabela 6 demonstra o apoio de crédito ao setor de manufaturados em todas 

as regiões do planeta em que as firmas brasileiras mantêm negócios, comportamento 

parecido com a tabela 8, que somente não apresentou participação do setor do comércio 

em todas as regiões no ano de 2017. As tabelas 7 que traz os dados do setor da 

construção e a tabela 9, que contempla Outros serviços, trazem uma performance com 

ausência de apoio em algumas regiões, dados as especificidades dos setores, mas 

ressaltando uma diminuição no ano de 2017, por motivos já relatado neste trabalho. 

 

Tabela 7 – Volume de apoio de crédito à Construção (US$ milhões) 

Regiões 2015 2016 2017 

África Subsariana             1.371.510,07                            436.089,53                       0,00    

Resto do mundo          371114.718,62                     695486.122,88              131.002,47  

América do Norte                           0,00   0,00    0,00 

Meio leste e Norte da África       0,00                                       0,00    0,00 

América Latina          231384.299,93                       27842.251,55                  1.956,72  

Europa                           0,00 0,00    0,00 

Leste Asiático                          0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Tabela 8 – Volume de apoio de crédito ao Comércio (US$ milhões) 

Regiões 2015 2016 2017 

África Subsariana            34954894,76                       12835419,34                      0,00   

Resto do mundo          132958144,08                       11118.231,42          16717081,29  

América do Norte                342.778,72                            144.945,82                        0,00   

Meio leste e Norte da África             3.291.055,40                         1.477.186,85              504.147,40  

América Latina          441992693,97                     587195909,54        115202470,74  

Europa                926.534,98                         1.872.766,90              145.746,02  

Leste Asiático             7.182.028,14                         5.311.047,74              995.186,09  
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Tabela 9 – Volume de apoio de crédito a outros serviços (US$ milhões) 

Regiões 2015 2016 2017 

África Subsariana 193.560,14 499.043,72 338.387,93 

Resto do mundo             6.203.104,16                     239.991.331,59                       0,00    

América do Norte                 0,00                                     0,00                          0,00    

Meio leste e Norte da África                          0,00                              100.214,07                        0,00    

América Latina          121758.070,92                     497.169.952,75                49.109,52  

Europa                664.954,30                            185.501,10                     0,00    

Leste Asiático                          0,00                                          0,00                       0,00    

 

4.3 – Dados do volume exportados por países e setores econômicos 

 

Nas tabelas 10 a 14, observa-se o volume exportado às regiões da África 

Subsariana, Resto do mundo, América do Norte, Meio leste e norte da África, América 

Latina, Europa e Leste Asiático pelos setores da Agricultura, manufaturados, 

construção comércio e outros serviços. Nota-se que quanto ao volume exportado, as 

firmas brasileiras estão inseridas em todas as regiões do globo e com todos os 

setores. 

 
 
 
 
 
 

Tabela 10 – Volume exportado pela Agricultura (US$ milhões) 

Regiões 2015 2016 2017 

África Subsariana 29777453,06 29620147,31 19127807,59 

Resto do mundo 1148012693,72 962546257,77 1184687741,49 

América do Norte 218205955,08 212497702,35 239177126,49 

Meio leste e Norte da África 281047766,82 206599152,25 1007343045,89 

América Latina 195056666,30 181639197,28 214567922,34 

Europa 551212176,41 510837971,26 605700717,65 

Leste Asiático 684838195,98 499479453,91 533365022,51 
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Tabela 11 – Volume exportado por produtos manufaturados (US$ milhões) 

Regiões 2015 2016 2017 

África Subsariana 2420601031,64  2131769450,44  2393834250,69  

Resto do mundo 24421146136,70  26752718329,74  26848211850,21  

América do Norte 21252069551,71  21367062832,73  23716653967,12  

Meio leste e Norte da África 4804407950,41  5100642672,12  6299180313,66  

América Latina 26268212282,74  25202655309,25  30975744199,74  

Europa 14015721371,70  14015721371,70  14015721371,70  

Leste Asiático 17559448227,95  23263035084,70  18695566444,92  

 
 
Tabela 12 – Volume exportado em construção (US$ milhões) 

Regiões 2015 2016 2019 

África Subsariana 27726542,11  16971594,63  11151420,33  

Resto do mundo 960269655,58  938237245,33  125640953,54  

América do Norte 15464621,06  47300765,74  10912588,51  

Meio leste e Norte da África 77,18  3626290,14  635000,00  

América Latina 105869105,64  91578796,25  16747496,58  

Europa 55931702,77  12772288,27  25453740,53  

Leste Asiático 12250799,76  580638,16  833105,89  

 

 
Tabela 13 – Volume exportado pelo Comercio (US$ milhões) 

Regiões 2015 2016 2017 

África Subsariana 538805092,49  535754016,74  648224289,56  

Resto do mundo 9997947788,50  9069274263,29  10929720671,85  

América do Norte 3179278071,72  2971013582,09  3602287109,51  

Meio leste e Norte da África 2646747326,94  2916469655,52  3327153343,97  

América Latina 29318205032,21  3217144919,94  3539508130,97  

Europa 6079161995,97  5834817318,98  5775361937,31  

Leste Asiático 18597835899,83  17019841287,07  23951836923,84  

 

 
Tabela 14 – Volume exportado por outros serviços (US$ milhões) 

Regiões 2015 2016 2017 

África Subsariana 59947170,26 48298758,54 83525257,11 

Resto do mundo 6215852152,74 4766491091,93 5904676029,87 

América do Norte 2897923225,85 3490764149,46 3783557698,96 

Meio leste e Norte da África 1281083834,93 849099854,75 1207218577,18 

América Latina 3598217387,35 3246868453,61 2917682402,37 

Europa 4804649633,91 4408171943,31 5800581702,41 

Leste Asiático 11820664673,56 11925910127,04 17183623717,98 
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5 ASPECTOS DE MODELAGEM 

 

Este capítulo discute questões relacionadas à Modelagem, definindo seus 

aspectos, os argumentos utilizados, demonstrando a base de dados, com o objetivo de 

definir os requisitos para ferramentas e linguagens de modelagem, destacando os 

ensaios realizados e os resultados obtidos.  

 

5.1 Modelo Utilizado 

 

Para avaliar os efeitos do apoio de crédito as exportações sobre as economias, 

foi utilizado um modelo de equilíbrio relacionado a questões do comércio internacional.  

Uma das mais úteis conquistas intelectuais da Economia – o Equilíbrio Geral, destaca 

que existem vários mercados e que eles interagem entre si e de maneira complexa, que 

a demanda de um bem depende do preço de outros bens e da renda do consumidor, que 

depende dos salários, dos lucros, confirmando que preços dependem de salários e lucros 

e estes dependendo dos preços. 

Diante desta complexidade, Economistas de todo o mundo devem tratar estes 

dados, simplificando-os de maneira a traçar previsões e obter conclusões. Uma maneira 

para analisar essas questões econômicas é demonstrada nos modelos de equilíbrio geral 

- CGE, analisando as relações entre os agentes, setores e outras economias, 

contemplando e permitindo uma visão única dos efeitos no ambiente econômico incluindo 

muitas vezes um emaranhado de variáveis, critérios e equações. Esses Modelos de 

Equilíbrio Geral, são uma classe de modelo econômico que manipula dados reais em 

busca de eventuais reações em cenários econômicos e políticos, através de equações 

que utilizam variáveis e base de dados com uma certa completeza e carregada de 

detalhes. 

Será realizada ao longo do capítulo uma exposição gráfica do Modelo GTAP, 

onde tem-se na primeira seção os relacionamentos contábeis de uma economia fechada 

no modelo GTAP sem intervenção do governo. Nele são debatidos a geração e 

distribuição de renda, bem como demanda e oferta interna. Em seguida, são introduzidos 

os impostos e subsídios, depois a implementação de políticas e instrumentos altera a 
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maior parte da estrutura do modelo. Vale ressaltar que os cálculos das receitas tributárias 

e despesas de subsídios são demonstradas em detalhes. Logo após a economia fechada 

chega a uma versão multi-região do GTAP, que inclui um setor comercial. Por fim, uma 

avaliação das relações contábeis em uma economia aberta e o cálculo de subsídios e 

impostos completam a exposição gráfica do modelo GTAP. 

O GTAP (Global Trade Analysis Project) surge como uma rede global de 

pesquisadores oriundos de universidades, organizações internacionais e órgãos 

governamentais de todo o mundo conduzindo análises de políticas econômicas, 

buscando a colaboração na obtenção dados e resultados aprimorando a qualidade de 

pesquisas no âmbito econômico. O modelo  nos permite estimar o impacto dos incentivos 

às exportações sobre o produto total de uma economia, de modo a obter resultados de 

todo o sistema econômico simultaneamente.  

O funcionamento da economia global do GTAP se apresenta através da 

análise de uma região qualquer e seus relacionamentos com as outras regiões, trazendo 

condições de equilíbrio entre os agentes, o GTAP é um modelo CGE que captura a 

atividade econômica em diferentes setores de variadas regiões. 

 A peça central do Projeto de Análise de Comércio Global é a Base de Dados 

do GTAP, um banco de dados global totalmente documentado e publicamente disponível, 

contendo informações comerciais bilaterais completas, ligações de transporte e 

proteção. A Base de Dados GTAP representa a economia mundial e é utilizada por 

milhares de pessoas em todo o mundo como uma entrada-chave para a maioria das 

análises de equilíbrio geral (AGE) aplicadas de questões econômicas globais. Aguiar et 

al. 2019 relata as inúmeras melhorias no Banco de Dados Global de Comércio, 

Assistência e Produção (GTAP), versão 10, onde o banco de dados descreve a economia 

mundial por quatro anos de referência (2004, 2007, 2011 e 2014) e distingue 65 setores, 

dos 57 na versão anterior, em cada um dos 141 países e regiões. Os autores  também 

destacam que os 121 países da base de dados representam 98% do PIB mundial e 92% 

da população mundial. 
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5.1.1 Economia fechada de uma região sem Intervenções governamentais 

 

A figura a seguir explica em um modelo o conceito básico do GTAP, 

concentrando-se nas relações contábeis, demonstrando as despesas dos agentes 

regionais, Regional Household (figura 1), são estabelecidas a partir de uma função 

agregada, onde as despesas estão entre consumo das famílias, PRIVEXP, o consumo 

do governo, GOVEXP, e a poupança global, SAVE. 

Segundo Brockmeier (2001) O ponto de partida nesta exposição é um 

agregado familiar regional associado a cada país ou região composta do GTAP, onde o 

agregado regional coleta toda a renda gerada na economia fechada.  

 

 

Figura 1: Agregado familiar regional  

 

Fonte: Brockmeier (2001)  

 

De acordo com a função de utilidade Cobb Douglas, a renda regional será 

absorvida de três formas: Despesas Domésticas Privadas (PRIVEXP), Despesas do 

Governo (GOVEXP) e Poupança (SAVE). Neste sentido cada componente da demanda 

final mantém uma parcela da renda regional, assim, um aumento na renda regional causa 
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uma proporcionalmente uma mudança nas despesas privadas, despesas do governo e 

poupança. 

Adiante se dá a inclusão dos produtores, conforme pode se observar na figura 

2. Nela observa-se que as empresas e as famílias, juntamente com os três componentes 

da demanda final, constroem uma economia fechada.  

 

 

Figura 2: Economia fechada de uma região sem intervenção governamental 

 

Fonte: Brockmeier (2001)  

 

De acordo com Brockmeier (2001) a metade superior do gráfico mostra que os 

dados regionais disponíveis começando pelo agregado regional, onde a receita consiste 

no valor do produto a preços do agente (VOA) pago pelos produtores pelo uso de doação 

de bens para o agregado regional. Para uma apresentação mais clara, os gráficos 

demostram apenas os fluxos na economia.  
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Ademais há fluxos correspondentes ou posses de ativos que atravessam o mercado na 

direção oposta, também neste caso o fluxo de valor VOA tem um fluxo correspondente 

de serviços dos fatores de produção, indo de volta do agregado familiar regional para os 

produtores.  

A partir da observação da figura 2 pode-se analisar as identidades contábeis 

especificadas no modelo GTAP, como também observar que que a renda regional 

disponível é coletada pelo agregado familiar regional e totalmente absorvido pelas 

despesas domésticas, as despesas do governo e as economias. 

Brockmeier (2001) mostra que modelar os componentes da demanda final por 

meio desse agregado familiar regional tem a vantagem de que nenhum agente pode 

gastar mais renda do que recebe. O conceito de renda regional se faz apropriado para 

cálculos de variações equivalentes como uma medida do bem-estar regional 

provenientes de diferentes cenários políticos. Brockmeier (2001) afirma ainda que tendo 

estabelecido a distribuição da renda regional, estamos agora em posição de considerar 

a atividades econômicas de outros agentes da economia fechada. 

Primeiramente a figura 2 mostra a relação contábil entre os gastos do governo, 

consumo privado e poupança, onde as compras governamentais são expressas como 

Valor das compras do governo interno, avaliados pelos preços dos agentes (VDGA), 

sendo modelado o comportamento de seus gastos por uma função utilidade Cobb 

Douglas é empregado no modelo, onde as quotas de despesas da função são constantes 

em todas as commodities. 

Segundo Marinho (2015) o consumo privado (Value of Domestic Private 

compras domésticas, avaliadas a preços de agentes, VDPA) surge como o segundo 

componente da demanda final e seu comportamento de otimização restrito ao consumo 

privado é representado no GTAP pela CDE (Constant Difference of Elasticity) função 

implícita de despesa, que é globalmente bem comportada, devido a suas propriedades e 

parcimônia no número de parâmetros, a forma funcional CDE oferece muitas aplicações 

em potencial, sendo menos geral que a funcional. Apresenta-se totalmente flexível por 

um lado, porém mais flexíveis que as CES (Elasticidade Constante de Substituição) 

frequentemente utilizadas. A CDE é facilmente calibrada aplicando dados sobre renda e 

elasticidades-preço da demanda. 
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Além dessas relações, há também o financiamento da produção pela 

poupança global (NETINV) onde o investimento é fomentado pela poupança e essa 

poupança é poupança é completamente exaurida no investimento. A natureza estática 

do modelo GTAP, leva a presumir que o investimento atual não seja instalado durante o 

período considerado, não afetando a capacidade produtiva das indústrias, mas sim a 

demanda por bens de investimento afetará a atividade econômica da região através de 

seus efeitos no padrão de produção.  

As despesas são formadas pelo pagamento do uso dos fatores de produção 

(capital, terra e trabalho), VOA, já mencionado e pela compra de insumos intermediários 

domésticos (Valor das compras domésticas da empresa, avaliadas aos preços dos 

agentes, VDFA) e o lado da produção da economia fechada no modelo mostra a 

contabilidade dos relacionamentos de empresas, onde os produtores recebem 

pagamentos pela venda de bens de consumo para famílias privadas (VDPA) e governo 

(VDGA), insumos intermediários para outros produtores  (VDFA) e bens de investimento 

para o setor de poupança (NETINV). 

Conforme Brockmeier (2001), sob a premissa de lucro zero empregado no 

GTAP, essas receitas devem ser exauridas nas despesas com insumos intermediários 

(VDFA) e nos principais fatores de produção (VOA). 

Marinho (2015) relata que a tecnologia de produção contida no GTAP 

apresenta retornos constantes de escala e todos os setores produzem uma única saída, 

ademais presume-se que a tecnologia seja dividida entre fatores primários de produção 

e insumos intermediários. As empresas que buscam a maximização do lucro escolhem 

sua combinação ideal de fatores primários, independentemente dos preços dos insumos 

intermediários. Utilizando este comportamento significa que a elasticidade da substituição 

entre qualquer que seja o fator primário individual e diferentes entradas intermediárias 

são iguais, tornando ainda mais simplificada utilizando o CES na agregação de fatores 

primários e na combinação de entradas sejam elas de valor agregado e intermediário 

para produzir saídas, reduzindo o número de parâmetros para dois por setor na função 

de produção.  

O modelo diferencia os fatores primários em perfeitamente móveis e outros 
menos móveis, uma vez que aqueles perfeitamente móveis recebem a mesma 
remuneração no mercado, ao passo que aqueles menos móveis recebem 
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remunerações diferentes no equilíbrio. Para os perfeitamente móveis, o valor da 
produção do fator, a preços dos agentes, será a soma de todos os valores em 
seus diferentes usos, enquanto para o fator menos móvel, o valor da produção 
do fator, a preços dos agentes, será o valor recebido pela família que o oferta. 
(Figueiredo et. al. 2001. Pg 85) 
 
 

Figueiredo (2001) relata ainda que no caso de fator primário menos móvel, 

choques no modelo introduzem mudanças diferenciadas nos preços através dos setores. 

Uma função receita computará um preço para a remuneração composta deste fator. Entre 

os fatores primários, o modelo GTAP distingue adicionalmente entre dotação de 

mercadorias perfeitamente móveis e lentas para ajustar. 

As relações contábeis neste contexto de economia fechada montam um 

sistema de equações onde uma identidade é redundante e pode ser descartada, 

considerando o GTAP, a identidade do investimento em poupança não é imposta. 

Realizando cálculos separados de economia e investimento observa se a Lei de Walras1 

é cumprida. 

 

5.1.2 Economia fechada de uma região com Intervenções governamentais 

 

A partir da observação da figura 3, nota-se fluxos de valor adicionais advindos 

de intervenções políticas, onde os novos fluxos de valor são tratados como Taxas. Essas 

transações são transferências, voluntárias ou involuntárias, não acompanhadas por 

fluxos de bens ou serviços que atravessam o mercado em sentido contrário. As Taxas 

deslocam das famílias, empresas e do governo para o agregado regional, sendo que 

esses fluxos trazem inclusos taxas e subsídios, eles apresentam receita tributária líquida. 

Com o surgimento da introdução da intervenção governamental, há a mudança 

da maioria das relações contábeis na economia fechada. O governo e as famílias além 

os gastos em bens de consumo agora pagam também taxas ao agregado regional.  

 
1 A Lei de Walras – nome que reporta ao  economista neoclássico Léon Walras, precursor da Teoria do 

Equilíbrio Geral,  sugere que, devido a restrições orçamentárias, a existência de excesso de oferta em um 

mercado deve ser compensada pelo excesso de demanda em outro mercado, a fim de se compensarem. 

Assim, se todos os outros mercados estão em equilíbrio, a Lei de Walras afirma que o mercado examinado 

também está em equilíbrio. 
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No caso do governo, as Taxas consistem em tributação sobre o consumo de 

mercadorias produzidas na economia fechada. Mas as Taxas pagas pelas famílias 

privadas cobrem a tributação sobre o consumo e imposto de renda líquido de subsídios. 

As relações contábeis tanto do governo como das famílias incluem taxas como despesas 

adicionais, observado pela diferença entre preços de mercado e preços do agente. 

Os produtores também são taxados em seus relacionamentos contábeis e também 

esses relacionamentos sofrem mudança, pois as empresas além de comprar insumos 

intermediários e fatores primários, as empresas passam a ser tributados também ao 

agregado regional. 

O fluxo demonstrado na Figura 3 representa as taxas em insumos intermediários 

e impostos ao setor produtivo, em valores líquidos de subsídios, também a figura observa 

que as taxas cobradas na economia sempre convertem para o agregado regional. Por 

fim a renda regional consiste no VOA pago pelo uso de fatores de produção e na soma 

de todos os impostos livres de subsídios.  
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Figura 3 - Economia fechada de uma região com intervenção governamental

 

Fonte: Brockmeier (2001)  

 

Segundo Marinho (2015) no modelo GTAP, as receitas tributárias e as 

despesas com subsídios são calculadas comparando o valor de uma determinada 

transação, avaliada a preços de agentes e de mercado e havendo diferença significativa 

entre esses dois valores, toma-se a diferença igual à taxa ou o subsídio em questão. 

Deste modo, a abordagem empregada não mantém registro de qualquer imposto 

individual ou subsídio, nem dos diferentes usos possíveis dessas receitas fiscais. Taxas 

e subsídios traçam um limite entre o preço de mercado e o preço dos agentes. No modelo 

GTAP, esse vínculo é apresentado pela multiplicação do preço de mercado da 

mercadoria pelo poder da empresa associada a taxa ad valorem ou ao subsídio 

associado, mediante a qual preço é obtido a mercadoria pelos agentes.  

Analisando as elasticidades tanto de oferta quanto de demanda no mercado 

individual, será alterado o preço de mercado e também o preço dos agentes no novo 
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equilíbrio. De acordo com Brockmeier (2001), o fato de o preço dos agentes ser maior ou 

menor que o preço de mercado associado será determinado pelo agente que paga o 

imposto. No caso de um imposto (subsídio) do lado da demanda, o preço dos agentes é 

maior (menor) do que o preço de mercado. Se o imposto (subsídio) é aplicado ao 

fornecedor da mercadoria particular, o preço dos agentes é menor (maior) do que o 

mercado.  

Levando em consideração que todos os outros impostos ou subsídios são 

iguais a zero, exceto a intervenção específica considerada nas diferentes partes da figura 

4, observa-se no imposto sobre as compras das famílias, que no equilíbrio inicial, o do 

imposto ad valorem (TPD) é igual a um preço de mercado  (PM0) e, portanto, igual ao 

preço dos agentes (PPD0).  

 

 

Figura 4: Taxas sobre compras das famílias 

 

 

Fonte: Brockmeier (2001)  

 

O poder da taxa ad valorem nesses casos é dado pela proporção entre o Valor 

das compras Domésticas Privadas, valoradas ao preço dos Agentes (VDPA) e o Valor 
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das compras Domésticas Privadas, valoradas ao preço de Mercado (VDPM), conforme 

equação:  

 

TPD = VDPA/VDPM 

 

 Sendo o valor de TPD maior do que uma unidade, o preço do agente (PPD) 

deve ser superior ao preço de mercado (PM) de acordo com PM × TDP = PPD.  

As receitas de taxas (DTAX) podem ser contabilizadas como: 

 

DPTAX = VDPA – VDPM 

 

Esses tributos que são pagos pelas famílias pelo lado do consumo, são 

inclusoss nas taxas que fluem ao Agregado Regional, como pelo lado da receita, sendo 

que VDPM representa a receita obtida pelos produtores pela venda de suas commodities.  

A Figura 5 representa os ajustes que ocorreram após um subsídio ao setor 

privado. As compras domésticas de mercadorias i são implementadas. Nesse caso, o 

VDPM é maior que o VDPA, de modo que o poder do imposto ad valorem, TPM, seja 

menor que um e o preço dos agentes (PPD1) é inferior ao preço de mercado (PM1) Deste 

modo, o DPTAX é negativo e retirado do mercado regional renda. Assim, os IMPOSTOS 

que fluem da família privada para a família regional representam receita líquida de 

impostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    68 
 

 
 

Figura 5: Subsídios sobre o consumo das famílias 

 

 

Fonte: Brockmeier (2001)  
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A Figura 6 mostra uma intervenção no lado da oferta. Aqui, um imposto sobre 

a produção é considerado primeiro. 

 

Figura 6: Imposto sobre a produção  

 

 

 

 

Fonte: Brockmeier (2001)  

 

No caso de uma intervenção no lado do suprimento, o poder da taxa ad 

valorem, TO, que inicialmente tem valor unitário, de forma que o preço do agente (PS0) 

e o preço do mercado (PM) coincidem, sofre interferência. A introdução de um imposto 

sobre o produtor gera uma barreira entre esses dois preços. Ao contrário da tributação 

do lado da demanda, o preço dos agentes (PS1) é agora inferior ao preço de mercado 

(PM1) Portanto, o poder do imposto ad valorem, calculado como a razão do Valor do 

Produto ao preço dos Agentes (VOA) ao Valor do Produto avaliado ao preço de Mercado 

(VOM), é menor que um. A receita tributária do produtor, PTAX, é dada pela diferença 

entre o VOM e VOA. 

 

 PTAX = VOM – VOA 
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Devido ao fato de todos os impostos considerados na economia fechada 

reverterem para o consumidor representativo, essas receitas são incluídas nas TAXAS 

que fluem dos produtores para o consumidor regional na Figura 3. 

A figura 7 mostra os ajustes de preços que ocorrem após a implementação de 

um subsídio em vendas de commodities. Aqui, o preço dos agentes (PS1) está acima do 

preço de mercado (PM1) Correspondentemente, o VOA é maior que o VOM e o PTAX 

representa uma despesa que é retirada da renda regional. 

 

Figura 7: Subsídios à produção 

 

 

 

 

Fonte: Brockmeier (2001)  

 

5.1.3 Economia aberta multirregional 

 

Depois de analisar e absorver o conceito teórico da versão de uma região 

única do modelo GTAP, será integrado agora um setor de negociação comercial a esse 

modelo. Como a base de dados, suas regiões e ou países, setores e  fatores de produção, 

que podem ser agregados ou não, contemplando também nesta base de dados, tabelas 
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de insumo-produto, demonstrando as ligações entre os setores de uma região escolhida. 

Desenhar todos os fluxos comerciais em um gráfico certamente será demais para um 

gráfico e outra alternativa, pode combinar todas as regiões no modelo exceto um em um 

setor chamado Resto do mundo. A única região é usada para mostrar a mudanças na 

estrutura do modelo que precisam ser feitas para modelar uma economia aberta. Uma 

vez que estes ocorrem mudanças em todas as regiões do modelo multirregional, uma 

visão geral completa é fornecida por abordagem. 

Pode se observar na figura 8 a demonstração do setor chamado Resto do 

Mundo, onde são adicionados os fluxos de valores iniciados por esse novo agente. Isso 

passa a representar uma economia aberta multirregional com alteração contábil na 

relação de todos os agentes. Neste novo cenário as firmas de um lado obtêm receitas 

adicionais pela venda de commodities para o Resto do Mundo, onde exportações serão 

representadas por VXMD. Os produtores empenharam suas receitas também em 

insumos importados, representados por VIFA. Além de pagar uma taxa adicional para o 

Agregado Regional. Embora essa despesa esteja incluída nas TAXAS que fluem do 

produtor para o consumidor representativo, o gráfico não mostra nenhuma alteração em 

relação a isso. 

O modelo GTAP emprega o chamado pressuposto de Armington no setor 

comercial que fornece a possibilidade de distinguir as importações por origem e explica 

o comércio intra-industrial de produtos. Assim, presume-se que as mercadorias 

importadas sejam separáveis das produzidas domesticamente. A elasticidade da 

substituição neste o ninho de entrada é igual em todos os usos. Nestas circunstâncias, 

as empresas decidem primeiro sobre o fornecimento de suas importações e com base 

no preço de importação composto resultante, elas determinam a melhor mistura de bens 

importados e domésticos. Em contraste com a economia fechada, o modelo 

multirregional, portanto, inclui equações de demanda condicional separadas para 

produtos intermediários nacionais e importados. 

A Figura 8 também mostra as relações contábeis do componente da demanda 

final em um ambiente aberto. Aqui, o governo e as famílias não apenas gastam sua renda 

no mercado interno produzidos, mas também em mercadorias importadas, designadas 

VIPA e VIGA, respectivamente. Além disso, os dois agentes devem pagar impostos 
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adicionais sobre as mercadorias, às importações para a região, de modo que as relações 

contábeis desses dois agentes agora também incluam consumo impostos e despesas 

com mercadorias importadas. Análogo ao comportamento das firmas descrito acima, o 

modelo GTAP multirregional inclui equações de demanda condicional para commodities 

importadas relatado para consumo público e privado. No mercado interno as mercadorias 

produzidas são combinadas em um ninho composto para empresas privadas e despesas 

governamentais, respectivamente. A elasticidade da substituição entre importados e 

domésticos presume-se que os bens produzidos nesse ninho composto da árvore de 

utilidade sejam iguais entre os usos. 

 

Figura 8: Economia aberta multirregional  

 

 Fonte: Brockmeier (2001)  
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O relacionamento contábil do terceiro componente da demanda final, a 

poupança, também mudou. Como essas variações não podem ser facilmente 

representadas na figura, as economias na figura 8 são indicadas simplesmente como 

“GLOBAL Savings”. Na versão multirregional do modelo GTAP, economia e investimento 

são calculados globalmente, para que todos os poupadores do modelo enfrentem um 

preço comum por essa  mercadoria. Isso significa que, se todos os outros mercados do 

modelo multirregional estiverem em equilíbrio, todas as empresas obtêm lucro zero, e 

todas as famílias estão sujeitas a restrições orçamentárias, então o investimento global 

deve ser igual à economia global e a Lei de Walras2 será satisfeita. 

Finalmente, temos que verificar as relações contábeis para o resto do mundo. 

De acordo com gráfico, o resto do mundo recebe pagamentos pela venda de seus 

produtos para consumo privado, governo e empresas.  

Segundo Vilela (2012) o valor da produção recebido pelas firmas produtoras 

do bem i na região r a preço de agentes, VOA (i, r), é determinado pelo preço local do 

bem i, PQ (i, r), e pela quantidade deste vendida na região, QO (i, r) – as  variáveis de 

valor de aquisição no modelo podem ser caracterizadas pelo produto entre o preço e o 

volume do bem em questão. Se for adicionado (deduzido) o imposto (subsídio) sobre a 

produção, PTAX (i, r), chega-se ao valor da produção a preços de mercado, VOM (i,r):  

 

VOM (i, r) = VOA (i, r) - PTAX (i,r) 

 

 Análogo a isto podemos dividir valor VOM (i, r), em valor das vendas 

domésticas a preços de mercado, VDM (i,r), em valor das exportações a preços de 

mercado da região r para a região s, VXMD (i,r,s), e em valor das vendas para o setor de 

transporte internacional, VST (i,r): 

 

 VOM (i, r) = VDM (i,r) + VXMD (i,r,s) + VST (i,r), 

 

As importações do bem i no mercado doméstico da região s, VIM (i,s), são 

destinadas ao consumo das famílias, VIPM (i,s), ao consumo do governo, VIGM (i,s), e 

ao consumo das firmas, VIFM (i,j,s), onde neste caso distingue-se o tipo de  indústria 
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representado pela variável j, valores estes, representados a preços de mercado de s. 

Analogo a isto, o valor das vendas domésticas do bem i a preços de mercado r, VDM (i,r), 

pode ser decomposto em consumo das famílias, VDPM (i,r), consumo do governo, VDGM 

(i,r) e consumo das firmas, VDFM (i,j,s). Nesse caso, os valores estão representados a 

preços de mercado da região r. Ambas as equações estão representadas a seguir:  

 

VIM (i, s) = VIPM (i,s) + VIGM (i,s) + VIFM (i,j,s)  

e 

VDM (i, r) = VDPM (i,r) + VDGM (i,r) + VDFM (i,j,s)  

 

Sobre as fontes das aquisições dos agentes regionais, Vilela (2012) demonstra 

que o valor das aquisições das famílias do bem i na região s a preços de agente, VPA (i, 

s), é resultado da soma do valor das aquisições delas de produtos domésticos, VDPA (i, 

s), e de produtos importados, VIPA (i,s), ambos a preços de agente. Subtraindo o imposto 

sobre o produto doméstico, DPTAX (i, s), como também sobre o produto importado, 

IPTAX (i, s), obtem-se o valor das aquisições das famílias a preços de mercado de 

produtos domésticos, VDPM (i,s), e de produtos importados, VIPM (i,s):  

 

VDPM (i, s) = VDPA (i, s) - DPTAX (i,s)  

e 

 VIPM (i, s) = VIPA (i, s) - IPTAX (i,s) 

 

 Alterando a notação de P para G, obtém-se o valor das aquisições do governo 

a preços de mercado de produtos domésticos, VDGM (i, s), e de produtos importados, 

VIGM (i, s):  

 

VDGM (i, s) = VDGA (i, s) - DGTAX (i,s) 

 e 

 VIGM (i, s) = VIGA (i, s) - IGTAX (i,s) 

Sobre as fontes das aquisições das firmas Vilela (2012) observa que são 

divididas em produtos domésticos e produtos importados. Entretanto, também existe a 
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diferença entre consumo de fatores primários não comercializáveis e de fatores 

intermediários comercializáveis. Nestes, o valor da sua aquisição pode ser dividido em 

aquisição de fatores intermediários domésticos e fatores intermediários importados, com 

base na lógica das aquisições dos agentes regionais, substituindo a notação de P para F 

e discriminando as firmas por indústria j:  

 

VDFM (i, j, s) = VDFA (i,j,s) - DFTAX (i,j,s) 

 e  

VIFM (i, j, s) = VIFA (i,j,s) - IFTAX (i,j,s) 

 

 Também podemos representar e afirmar que o valor da aquisição de fatores 

primários a preços de mercados, VFM (i, s), é igual ao valor da aquisição dos fatores a 

preços de agente, VFA (i.s), menos o imposto relacionado, ETAX (i, s): 

 

 VFM (i, j, s) = VFA (i,j,s) - ETAX (i,j,s) 

 

 Se considerarmos o lucro zero, o valor da produção da indústria j, VOA (j, s), 

é igual à soma das despesas desta com aquisição de fatores intermediários, TradVFA (i, 

j.s), e de fatores primários, EndwVFA (i,j,s): VOA (j,s) = TradVFA (i,j.s), + EndwVFA (i,j,s). 

Segundo Vilela (2012), a fonte e distribuição da renda regional, que a renda 

regional, por sua vez, se exaure nas despesas dos agentes regionais, ou seja, os gastos 

das famílias, do governo e com a poupança. Estas são  decomposta em pagamento dos 

fatores primários, por parte das firmas, e pela receita de impostos, recolhida pelo governo, 

as dos fatores primários é paga às famílias da mesma região, e deve ter deduzidas as 

despesas com depreciação, o que é requerido para a manutenção da integridade do 

estoque inicial de capital, os componentes restantes são todas as outras possíveis fontes 

de receita, com impostos, ou de despesa, com subsídios na economia regional, tais 

como: impostos sobre despesas de firmas e famílias, além de impostos sobre o comércio 

internacional. Vilela (2012) relata ainda que as receitas com taxas são calculadas por 

meio da comparação entre os valores de cada transação a determinado nível de preço 
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(preço de agente, de mercado ou mundial), em vez de medição dos fluxos de impostos 

ou subsídios.  

Brockmeier (2001) denota que o resto do mundo recebe pela venda de seus 

produtos às famílias, empresas e governos e estas receitas serão gastas em mercadorias 

exportadas de uma única região para o resto do mundo, denotado como VXMD, e sobre 

impostos de importação, MTAX e impostos de exportação, XTAX pago à família regional. 

As receitas tributárias geradas pelo comércio e as despesas com subsídios são 

calculadas de maneira análoga a aqueles que estão sendo levantados por instrumentos 

de política utilizados no mercado doméstico. A única diferença é que agora as taxas de 

impostos ou subsídios são definidas como a razão entre os preços de mercado e os 

preços mundiais. Se lá é um imposto de importação (subsídio), o preço de mercado é 

mais alto (mais baixo) que o preço mundial, de modo que o poder o imposto ad valorem 

é maior (menor) que um. No caso de um imposto de exportação (subsídio), o mercado o 

preço está abaixo (acima) do preço mundial e o poder do imposto ad valorem é menor 

(maior) do que 1. 

Mais uma vez, essas relações podem ser examinadas graficamente. A Figura 

7 mostra primeiro, as intervenções em exportações de commodities i da região r para a 

região s. Esse suprimento de exportação representa as vendas para a região s, líquido 

de suprimentos de exportação para todas as outras regiões incluídas no GTAP.  

Vilela (2012) relata que para se obter o valor FOB (Free on Board, que estipula 

que o preço da mercadoria negociada cubra todas as despesas de transporte até o porto 

de embarque) das exportações, VXWD (i, r, s), com base no valor a preços de mercado, 

VXDM (i,r,s), deve-se adicionar o imposto sobre exportação, XTAX (i,r,s), ao último. Ao 

adicionar o valor da margem de transporte do produto i da região r para s, chega-se ao 

valor CIF (Cost, Insurance and Freight, situação em que o preço inclui despesas, inclusive 

seguro marítimo e frete, até a chegada da mercadoria no porto de destino designado) 

das importações a preços mundiais por origem, VIWS (i, r, s). Se, mais uma vez, for 

adicionado o imposto da região de destino s sobre essas importações, MTAX (i, r, s), tem-

se o valor das importações do bem i a preços de mercado do destino s, VIMS (i,r,s):  

 

VXWD (i, r, s) [FOB] = VXMD (i,r,s) + XTAX (i,r,s)  
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e  

VIMS (i, r, s) [CIF] = VXWD (i,r,s) + MTAX (i,r,s)  

 

A figura 9 é dada pela interseção entre a oferta de exportação e a demanda 

de importação. Desde o poder do imposto de exportação ad valorem é igual a zero, preço 

interno (PM) e FOB (PFOB) da mercadoria i em regiões s de origem r coincidem. Após a 

implementação de um imposto de exportação, o preço interno da mercadoria i na região 

s diminuiu, enquanto o preço FOB aumentou.  

O poder do imposto de exportação pode ser calculado como a razão entre o 

valor dos exports da mercadoria i da região r e a região s, avaliado em mercado interno 

do exportador, por preço de destino (VXMD (i, r, s)) até o Valor dos exports de mercadoria 

i da região r para a região s, avaliada a preços mundiais, por destino (VSWD (i, r, s)): 

 

TXS (i, r, s) = VXMD (i, r, s) / VXWD (i, r, s) 

 

Figura 9: Imposto na exportação 

 

 

 

             Fonte: Brockmeier (2001)  
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O TXS é menor que um na presença de um imposto de exportação. Assim, o 

preço interno da mercadoria i na região s é reduzido de acordo com a relação de vínculo 

de preço PM = PFOB / TXS, e a exportação as receitas tributárias (XTAX) são dadas pela 

diferença entre VXWD e VXMD. 

Também é possível rastrear essas receitas de impostos de exportação na 

figura 6. Ao fazer isso, supõe-se que a única região mostrada na figura 6 representa a 

região r, enquanto a região s é coberta pelo resto da conta mundial. Nestas 

circunstâncias, o imposto de exportação descrito acima é pago pelo comprador de 

mercadoria i na região s para o agregado familiar regional na região r. As receitas de 

impostos de exportação são, portanto, incluídos nos IMPOSTOS que fluem do resto do 

mundo para o agregado familiar regional figura 8. 

A Figura 10 apresenta a situação em que um subsídio é imposto às 

exportações de mercadorias i de região r para região s. Como resultado dessa 

intervenção, o VXMD agora é superior ao valor FOB. No Além disso, o subsídio à 

exportação, calculado como VXWD - VXMD, representa uma despesa paga pelo 

agregado familiar regional na região r para os vendedores de mercadorias i na região r. 

Por isso, é coberto pelo IMPOSTOS que fluem do agregado familiar regional para os 

produtores na figura 8. 
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Figura 10: Subsídios à exportação 

 

 

Fonte: Brockmeier (2001)  

 

A taxa (subsídio) sobre exportação é verificada pela diferença entre o preço 

de mercado da região exportadora e o preço FOB. Se a diferença entre PM (i, r) e PFOB 

(i, r,s) for negativa, há a presença de imposto; por outro lado, a diferença positiva indica 

a presença de subsídio à exportação. 

A Figura 11 mostra o caso de uma taxa sobre importações de commodities i 

do país s para o país r.  A introdução de um imposto de importação gera uma diferença 

entre o preço interno e o preço CIF. Portanto, o poder do imposto de importação ad 

valorem, TMS, calculado como a razão do Valor das Importações de commodity i de 

região s para região r, a preços de mercado, por fonte (VIMS (i, s, r)) ao valor de as 

importações de commodities i da região s para a região r, os preços mundiais, por Preço 

de Origem (VIWS (i, s, r)), são maiores que um. 
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Figura 11: Imposto na importação 

 

 

Fonte: Brockmeier (2001)  

 

Dada a relação de vínculo de preços PMS = PCIF / TMS, as receitas de 

impostos de importação podem ser calculadas do seguinte modo: 

MTAX (i, s, r) = VIMS (i, s, r) - VIWS (i, s, r). 

Esses impostos de importação são pagos pelo comprador da mercadoria i 

(família particular, governo e empresas) na região r. Como as receitas tributárias sempre 

são acumuladas para o agregado familiar regional, esses impostos de importação são 

incluídos nos IMPOSTOS provenientes da família privada, do governo e dos produtores 

até o agregado familiar regional na região r (figura 6).  

Por fim, a figura 12 demonstra a situação que resulta na presença de um 

subsídio à importação. Aqui, o preço CIF da mercadoria fornecida pela região s para a 

região r excede o preço doméstico do importador preço. Assim, o poder do imposto de 

importação ad valorem é menor que um e a MTAX calculou como a diferença entre o 

VIMS e o VIWS é uma despesa que é retirada do mercado regional agregado familiar. 

Na figura 6, as despesas com subsídios à importação estão incorporadas nos IMPOSTOS 
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que fluem da família regional para todas as compras de commodities importadas i. Como 

esse fluxo de valor é o último a ser considerado, também completa a visão geral da 

estrutura básica do GTAP.  

 

Figura 12: Subsídio à importação 

 

 

 

             Fonte: Brockmeier (2001)  
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6 RESULTADOS 

 

De posse dos dados do volume das exportações do Brasil com o resto do 

mundo, também, do conhecimento do modelo utilizado, foram realizados Shocks com a 

variável “txs” que a princípio simula o subsídio das exportações da região “r” para região 

“s”, com o objetivo de simular a retirar o volume apoiado via crédito público e mensurar o 

impacto que esta ausência de apoio governamental causa no PIB, volume exportado e 

demais variáveis que veremos no decorrer deste título.  

 

6.1 Agregação de dados ao Modelo 

 

Munidos dos resultados do apoio em crédito público empregado ao setor 

exportador e do volume exportado pelas firmas, houve a necessidade de construir 

agregações no software GTAPAgg, para adequar com o agrupamento dos dados obtidos 

junto a Secretaria de Comércio Exterior. Das possibilidades do modelo, houve a divisão 

em seis setores como, Agriculture, que absorverá os dados do comportamento da 

agricultura, pesca, pecuária e produção florestal; Extraction, que recebe os dados da 

indústria extrativa; Manufactutin que engloba os produtos da indústria de transformação; 

Construction que demonstra os resultados do setor de construção; Trade, que traz o 

desempenho do comercio de mercadorias e OthServices, que absorve os demais setores 

não elencados. Também no GTAPAgg fora agrupado os 140 países ou regiões do modelo 

em, América Latina, América do norte, Leste asiático, Europa, África subsariana, Meio 

Leste, norte da África, Resto do mundo e isoladamente o Brasil que é o país objeto de 

nosso estudo, onde foi aplicado os Shocks simulando a retirada do apoio ao crédito 

público às exportações.  

 

6.1.1 – Inserção de dados ao Modelo de Equilíbrio Geral – GTAP 

 

Da divisão do apoio ao crédito pelo volume exportado, obteve-se a 

porcentagem de apoio governamental empregado às firmas no ano de 2015, 2016 e 

2017, por regiões e setores atendidos. Logo em seguida obteve-se a média percentual 
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dos resultados anuais e a partir deste resultado, transferido ao Modelo utilizado efetuando 

um Shock do tipo %change power, na variável “txs” - A variável txs captura as mudanças 

no poder dos impostos bilaterais de exportação.   No entanto, a presença de uma 

mudança de subsídio de exportação genérico de destino (tx) também permite que o 

usuário troque um único choque fiscal de exportação por outra variável de destino, 

conforme estrutura de modelagem: 

Variable (all, i, TRAD_COMM)(all,r,REG) 

      tx (i, r) # dest.-gen. change in subsidy on exports of i from r #; 

Variable (all,i,TRAD_COMM)(all,r,REG)(all,s,REG) 

      txs (i, r,s) # dest.-spec. change in subsidy on exports of i from 

r to s # 

  

Quadro 6 – Comandos para simulações via GTAP 
Shock txs("Agriculture","Brazil","SSA") = 0; 
Shock txs("Agriculture","Brazil","RestofWorld") = 0; 
Shock txs("Agriculture","Brazil","NAmerica") = 0; 
Shock txs("Agriculture","Brazil","MENA") = 0; 
Shock txs("Agriculture","Brazil","LatinAmer") = -0.6719; 
Shock txs("Agriculture","Brazil","EU_25") = 0; 
Shock txs("Agriculture","Brazil","EastAsia") = 0; 
Shock txs("Manufacturin","Brazil","SSA") = -0.9053; 
Shock txs("Manufacturin","Brazil","RestofWorld") = -0.1500; 

Shock txs("Manufacturin","Brazil","NAmerica") = -0.6742; 
Shock txs("Manufacturin","Brazil","MENA") = -0.1242; 
Shock txs("Manufacturin","Brazil","LatinAmer") = -4.2165; 
Shock txs("Manufacturin","Brazil","EU_25") = -0.3017; 
Shock txs("Manufacturin","Brazil","EastAsia") = -1.5992; 
Shock txs("Construction","Brazil","SSA") = -2.5054; 
Shock txs("Construction","Brazil","RestofWorld") = -37.6260; 
Shock txs("Construction","Brazil","NAmerica") = 0; 
Shock txs("Construction","Brazil","MENA") = 0; 
Shock txs("Construction","Brazil","LatinAmer") = -15.2071; 
Shock txs("Construction","Brazil","EU_25") = 0; 
Shock txs("Construction","Brazil","EastAsia") = 0; 
Shock txs("Trade","Brazil","SSA") = -2.9611; 

Shock txs("Trade","Brazil","RestofWorld") = -0.5351; 
Shock txs("Trade","Brazil","NAmerica") = -0.0052; 
Shock txs("Trade","Brazil","MENA") = -0.0634; 
Shock txs("Trade","Brazil","LatinAmer") = -7.6715; 
Shock txs("Trade","Brazil","EU_25") = -0.0166; 
Shock txs("Trade","Brazil","EastAsia") = -0.0247; 
Shock txs("OthServices","Brazil","SSA") = -0.5871; 
Shock txs("OthServices","Brazil","RestofWorld") = -1.7116; 
Shock txs("OthServices","Brazil","NAmerica") = 0; 
Shock txs("OthServices","Brazil","MENA") = -0.0039; 
Shock txs("OthServices","Brazil","LatinAmer") = -6.2326; 
Shock txs("OthServices","Brazil","EU_25") = -0.0060; 
Shock txs("OthServices","Brazil","EastAsia") = 0.0000; 
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6.1.2 Simulações executadas através do GTAP 

 

Tabela 15 – Simulação GTAP Qxwreg - Volume das mercadorias exportadas (US$ milhões)  

Regiões % Pré Pós Variação 

Brasil -1,071 277.440 274468 -2971 

Leste Asiático -0,030 4080741 4079518 -1223 

América do Norte -0,024 2717068 2716423 -1223 

América Latina -0,130 584701 583939 -644 

Europa -0,011 6820418 6819654 -761 

Meio leste e norte da África  0,003 1621352 1621398 -764 

África Subsariana -0,004 457028 457010 -17 

Resto do mundo -0,010 3595184 3594818 -365 

 

Observa-se com o shock da variável, que o Brasil está exportando menos, e 

como há um desestímulo do setor, há uma diminuição na compra de insumos e em 

consequência, nota-se uma pequena redução dos volumes dos demais países. 

 

 Tabela 16 – Simulação GTAP Qiwreg - Volume das mercadorias importadas (US$ milhões) 

Regiões % Pré Pós Variação 

Brasil -2,480 270686 263973 -6712 

Leste Asiático  0,022 3685228 3686032 804 

América do Norte  0,028 3480804 3481773 969 

América Latina -0,488 569745 566963 -2782 

Europa  0,010 6962532 6963208 675 

Meio leste e norte da África  0,013 1307445 1307610 164 

África Subsariana -0,014 453357 453296 -61 

Resto do mundo  0,007 3424134 3424375 240 

 

Também houve redução no volume importado, tanto no Brasil como  no 

montante da América Latina, isso nos leva a crer que, uma redução do apoio, causa não 

só uma redução no volume exportado como também diminuição nas transações 

correntes como um todo. Houve um aumento nas importações das demais regiões, mas 

não uma realocação suficiente frente a queda. 
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Tabela 17 – Simulação GTAP Qgdp – Variação do Produto Interno Bruto (US$ milhões) 

Qgdp % Pré Pós Variação 

Brasil -0,056 2476694 2475297 -1397 

Leste Asiático  0,001 15151257 15151350 93 

América do Norte  0,000 18490694 18490754 60 

América Latina  0,003 2293735 2993803 68 

Europa  0,001 17368588 17368730 142 

Meio leste e norte da África  0,001 3988132 3988163 31 

África Subsariana -0,000 1460650 1460644 -6 

Resto do mundo  0,000 10247391 10247442 51 

 

A análise da simulação mostrou uma redução Poder Interno Bruto (PIB) 

brasileiro, como estamos utilizando um programa de equilíbrio geral nota-se em certo 

grau, um impacto na economia global, gerando um aumento no PIB de demais regiões 

do globo. 

 

Tabela 18 – Simulação GTAP Qcgds – Volume de Investimentos 

Qcgds % 

Brasil -0,932 

Leste Asiático 0,034 

América do Norte 0,035 

América Latina -0,196 

Europa 0,034 

Meio leste e norte da África 0,022 

África Subsariana 0,010 

Resto do mundo 0,026 

  
  

Nota-se uma redução no volume de investimentos no Brasil com reflexo e 

impacto na América Latina. Mesmo acontecendo um direcionamento natural dos 

investimentos para o mercado doméstico, percebe-se que não na sua totalidade, 

causando uma diminuição de investimento com a retirada do apoio às exportações.  

 

 

 

 

 



    86 
 

 
 

Tabela 19 – Simulação GTAP Pxwreg – Preço das exportações 

Regiões % 

Brasil 0,161 

Leste Asiático 0,038 

América do Norte 0,038 

América Latina 0,044 

Europa 0,028 

Meio leste e norte da África 0,010 

África Subsariana 0,009 

Resto do mundo 0,022 

  

Houve um aumento nos preços das exportações, devido a diminuição do 

volume exportado causado pela retirada do apoio público à exportação. Alisando a 

simulação podemos constatar que por exportar menos, o Brasil irá ofertar menos no 

mercado internacional, diminuindo a oferta e elevando o preço.  

 

Tabela 20 – Simulação GTAP Tot – Termo de troca  

Regiões % 

Brasil 0,127 

Leste Asiático 0,015 

América do Norte 0,011 

América Latina -0,230 

Europa 0,005 

Meio leste e norte da África -0,005 

África Subsariana -0,020 

Resto do mundo -0,002 

 

A simulação traz uma melhora nos Termos de troca, que são os preços médios 

das exportações sobre os preços médios das importações. Com uma menor exportação 

menor, acarreta majoração nos preços dos bens e consequentemente uma melhora nos 

termos de troca. 
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Tabela 21 – Simulação GTAP Qva – Pib setorial 

Qva % 

Agricultura 0,445 

Extração 0,849 

Manufaturados -0,255 

Construção -0,815 

Negócios do Comércio -0,087 

Outros serviços 0,092 

  

  

Analisando o comportamento do PIB setorial, observa-se um   aumento em 

Agricultura, Extração e em Outros serviços, setores com pequena dependência de  apoio 

de crédito governamental antes da simulação, que apresentava um nível de subsídio 

pequeno ou inexistente, como é o caso da agricultura que tem taxação zero na base de 

dados GTAP, comportamento seguido por Outros serviços e Negócios, o setor extrativista 

apresenta uma taxação na base de dados de 2,8214% enquanto os setores mais 

apoiados foram mais impactados com  a retirada do apoio, transformado em taxação, 

como no caso de Manufaturados, Construção e Negócios do Comércio, que tinham na 

base de dados  1,7466%, 0% e 0% respectivamente. A simulação mostrou um maior 

impacto na Construção, confirmando a forte dependência de apoio público nos negócios 

internacionais do setor. 

 

Tabela 22 – Simulação GTAP Pfactor – Câmbio real 

Regiões % 

Brasil -1,056 

Leste Asiático 0,046 

América do Norte 0,046 

América Latina 0,014 

Europa 0,033 

Meio leste e norte da África 0,018 

África Subsariana 0,014 

Resto do mundo 0,029 

 

  

Observando os dados da simulação, percebe-se uma desvalorização do 

câmbio real, que se apresenta como o preço da cesta brasileira em dólar frente a cesta 
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internacional em dólar. Se a variável apresenta queda, houve a desvalorização do câmbio 

efetiva real que implica na perda de poder de compra da moeda nacional em relação a 

uma cesta de moedas constituída pelas moedas dos parceiros comerciais do país 

 

Tabela 23 – Simulação GTAP – Pfactreal - Preço dos Fatores de Produção 

Fatores de Produção % 

Terra 1,859 

Trabalho não qualificado -0,208 

Trabalho qualificado -0,193 

Capital -0,148 

Recursos Naturais 5,812 

  

Devido ao aumento das exportações de Agricultura nota-se um movimento de 

valorização dos recursos de produção Terra, como também dos Recursos Naturais. Essa 

valorização se dá pela majoração da utilidade do recurso. Quanto ao fator trabalho, 

qualificado ou não, houve diminuição do fator, pois com uma menor atividade da 

exportação, há a redução natural dos postos de trabalhos. No quesito  Capital, justifica-

se pela fuga de investimento causado pelo desestimulo ao setor. 

 

Tabela 24 – Simulação GTAP – Qiw - Volume de Importações 

Agricultura -2,194 

Extração -1,025 

Manufaturados -2,698 

Construção -2,701 

Negócios do Comércio -2,134 

Outros serviços -2,058 

 

Realizado a simulação via GTAP observa-se uma diminuição das variáveis 

de todos os setores, quanto à importação, com piora mais acentuada nas variáveis 

Manufaturados e Construção que são mais dependentes de investimentos. 
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Tabela 25 – Simulação GTAP Qxs** Brasil – Compras internacionais do Brasil 

Qxs L. Asia N Ame L Ame EUR MENA SSA RW 

Agricultura -2,157 -2,136 -2,216 -2,136 -2,159 -2,152 -2,136 

Extração -1,096 -1,075 -1,107 -1,064 -0,996 -0,975 -1,034 

Manufaturados -2,697 -2,715 -2,800 -2,640 -2,576 -2,592 -2,629 

Construção -2,747 -2,759 -2,815 -2,705 -2,668 -2,672 -2,708 

Negócios do Comércio -2,171 -2,175 -2,164 -2,117 -2,090 -2,081 -2,127 

Outros serviços -2,100 -2,101 -2,085 -2,047 -2,014 -2,011 -2,054 

 

A simulação qxs** Brasil se mostra como a variável que analisa o volume de 

compras internacionais do Brasil pois, considera-se a primeira “*” como a comodities, a 

segunda “*” como a origem e o nome em seguida, o destino. Neste caso a demonstração 

acena para uma diminuição das compras brasileiras com todos as regiões parceiras. 

Houve aumento das exportações para destinos que não havia crédito aplicado. 

 

Tabela 26 – Simulação GTAP Qxs*Brasil* -  Vendas internacionais do Brasil  

Qxs Brasil L. Asia N Ame L Ame EUR MENA SSA RW 

Agricultura 2,037 3,236 3,902 0,828 3,615 3,795 3,994 3,785 

Extração 1,285 1,961 2,182 1,984 1,855 1,903 1,845 1,828 

Manufaturados 3,523 -4,563 1,442 -18,803 3,870 4,941 -0,145 4,908 

Construção 1,245 4,117 4,125 -43,890 4,094 4,059 -5,502 -82,682 

Negócios do Comércio 2,158 4,305 4,383 -22,836 4,305 4,087 -6,886 2,270 

Outros serviços 2,289 4,442 4,432 -18,481 4,396 4,368 2,056 -2,288 

 

Na simulação com a variável qxs*Brasil* se analisa o volume de vendas do 

Brasil para o exterior, neste caso a demonstração acena para uma diminuição das vendas 

brasileiras para América Latina de Manufaturados e Construção, mas apresenta uma 

realocação em exportações outros setores e em Regiões distintas. Ressalta uma forte 

queda em construções para o resto do mundo. Explica-se a realocação em setores que 

não havia apoio de crédito antes da simulação. 
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Tabela 27 – Simulação GTAP EV –  Variação de bem estar 

EV  
Brasil -969 

Leste Asiático 574 

América do Norte 464 

América Latina -1258 

Europa 492 

Meio leste e norte da África -84 

África Subsariana -99 

Resto do mundo -76 

 

Diante de todas as simulações, com análises de volumes e valores, a tabela 

27 demonstra a avaliação de bem estar. Ao analisar a simulação GTAP, nota-se uma 

perda de bem estar significativa no Brasil. Cabe ressaltar que o bem-estar (EV) é uma 

medida usada para medição do bem-estar econômico, que representa a diferença entre 

a despesa demandada para o novo nível de utilidade alcançado pós simulação dados 

preços iniciais, e dados analisados pode-se perceber uma perda de bem estar em 

alcançar este novo nível de utilidade.  
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7 CONCLUSÃO 

 

O propósito deste trabalho foi avaliar o impacto do apoio de crédito 

governamental às firmas  brasileiras, como também os impactos das variáveis com o 

resto do mundo, num contexto de equilíbrio geral e de maneira que se captasse o 

comportamento de outros setores da economia, buscando informações  para  entender  

os  desdobramentos   para  os  diferentes  setores econômicos brasileiro, além de 

demonstrar e buscar o entendimento do funcionamento do sistema de crédito público e 

de garantias no país, comparando com exemplos internacionais.  

De posse dos dados de volume e crédito público às exportações brasileiras, 

fora realizado um  shock via GTAP utilizando sua base de dados. Esta simulações 

contribuíram para o entendimento do comportamento do volume das exportações, do 

volume das importações e da variação do Produto Interno Bruto.    

Os resultados demonstram o impacto causado no volume das exportações do 

Brasil para as demais regiões. Houve redução do volume exportado brasileiro, como 

houve também uma redução das exportações dos demais países, pois a análise mostrou 

uma diminuição das compras internacionais brasileiras. Ainda na análise do 

comportamento das vendas do Brasil às demais regiões do globo, pode-se perceber que 

houve um impacto relevante nos produtos manufaturados, como também nas 

construções, principalmente na América Latina. Porém observou-se uma realocação para 

outras regiões e em setores que não recebiam apoio de crédito considerável. Os 

resultados alcançados com este trabalho são importantes do ponto de vista teórico, 

conclusões mais precisas necessitam de uma maior investigação empírica. Quanto aos 

dados apresentados, esses sugerem uma reflexão quanto ao apoio creditício destinados 

as firmas exportadoras. Esses resultados, em âmbito geral, acenam para benefícios em 

promover melhorias no apoio de crédito às firmas, em seus processos de exportações 

com outros países, mudanças na dinâmica de apoio a setores não contemplados e 

cautela na condução do amparo ao setor manufatureiro, que apresentou maior 

sensibilidade frente a retirada do apoio empregado pelo governo. Feito tais 

esclarecimentos, conclui-se que o apoio do crédito à exportação, traz benefícios e deve 
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ser ampliado aos setores, mas principalmente ao setor de manufatura que teve uma 

maior sensibilidade a  ausência do apoio. 
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