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RESUMO 

 

 

Este trabalho se propôs a avaliar o nível de efetividade do Programa de 

Sustentação do Investimento (PSI) no cumprimento de seu principal objetivo no 

Brasil de reduzir os efeitos da crise econômica mundial de 2008-2009 e 

incentivar a atividade industrial local. Foram feitas análises estatísticas e 

comparativas do volume contratado sob o produto financeiro BNDES FINAME 

antes, durante e após a vigência do Programa, envolvendo diversos 

indicadores macroeconômicos nacionais como PIB, produção industrial, 

arrecadação fiscal e outros relacionados a bens de capital. Com base nos 

resultados e em uma análise crítica perante os dados históricos apresentados, 

foi possível sugerir que o Programa de Sustentação do Investimento obteve 

relativa eficácia em seu papel, porém, seu orçamento, duração e estrutura de 

custos não receberam um planejamento apropriado. 

 

Palavras-chave: Programa de Sustentação do Investimento, Atividade 

industrial, Indicadores econômicos, Desempenho 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This work has the purpose to evaluate the impact of the Investment Sustention 

Program in fulfilling its main objective in Brazil of reducing the effects of the 

global economic crisis of 2008-2009 and to stimulate national industrial activity. 

Statistical and comparative analyzes of the volume contracted under the 

BNDES FINAME financial product were carried out including before, during and 

after the Program period, involving several macroeconomic and global 

indicators such as GDP, industrial production, tax collection and other indicators 

related to capital goods. Based on our results and a critical analysis of the 

historical data, it was possible to suggest that the Investment Support Program 

has been relatively effective in its role, but its budget, duration and cost 

structure did not have an appropriate planning. 

 

Keywords: Programa de Sustentação do Investimento; Industrial activity; 

Macroeconomic indexes; Performance 

 

  



 

1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade econômica de um país apresenta seus altos e baixos. 

Influenciada por fatores políticos, externos, naturais, conjunturais, dentre 

outros, ela reflete de forma sintomática os resultados práticos da atuação 

destes diversos fatores somados e cadenciados, cada um em sua devida 

proporção. Não é diferente no caso do Brasil. 

Olhando de forma segmentada os componentes que dão forma à rede 

econômica como um todo, um dos seus agentes mais relevantes, visto como o 

cerne de sua performance, é a atividade industrial. Sua operação de forma 

estável e estruturada representa efeito de alavanca para economia, tanto pelo 

seu papel de multiplicador dos investimentos que se desdobram no ambiente 

que orbita sua cadeia de produção, quanto pelo seu papel social de geração de 

empregos e oportunidades. 

Entretanto, como mencionado, são diversos os fatores que interferem no 

seu desempenho. E no final da década passada, foi vivenciada uma situação 

atípica, porém negativamente intensa em seus reflexos ao redor do mundo: a 

crise econômica imobiliária americana de 2007-2009, responsável pela quebra 

de instituições financeiras dos Estados Unidos, afetando o crédito local e 

embargando investimentos globalmente. 

No contexto brasileiro, a fim de mitigar os efeitos desta crise, o governo 

da época lançou o chamado Programa de Sustentação do Investimento (PSI), 

oferecendo, de forma subsidiada, condições de financiamento vantajosas para 

que a atividade industrial se mantivesse aquecida durante este período adverso 

a investimentos. 

  

1.1  Programa de Sustentação do Investimento 

 

O Programa de Sustentação do Investimento (PSI), instituído em 2009 

pela Lei n° 12.096/2009 e encerrado em dezembro de 2015, operado por meio 

de repasses do BNDES para sua rede de agentes financeiros credenciados, foi 

um programa que buscou estimular a produção, aquisição e exportação de 

bens de capital, além da inovação tecnológica durante e após a crise financeira 

internacional de 2008-2009.  



 

O objetivo do governo era adotar uma chamada “medida anticíclica” para 

combater os efeitos da crise, por meio de taxas fixas de juros subsidiadas 

através de equalização de recursos pelo Tesouro Nacional. O Programa tinha 

uma vigência delimitada, mas passível de renovações, nas quais sempre eram 

apresentadas revisões em suas condições operacionais. 

 

 

Figura 1 - Índice de produção industrial por segmento da cadeia produtiva no Brasil 
(2012 = 100) 

Fonte: IBGE. Elaborado a partir de dados da página eletrônica do Banco Central do 
Brasil (www.bcb.gov.br) 

 
 

Estas taxas equalizadas costumavam ser consideravelmente inferiores 

àquelas praticadas pelo mercado, assim como ao referencial básico de juros da 

economia (Selic) e também às modalidades convencionais de financiamento do 

BNDES, as quais adotam taxas compostas por parcelas de custeio financeiro 

(como a TJLP), parcelas de remuneração do agente financeiro, remuneração 

do BNDES e taxas de intermediação financeira, como ilustrado na Figura 2. 
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Custo Financeiro 
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X 

   Programa de Sustentação do Investimento (PSI) 

       
Taxa Fixa, em função do porte da empresa, definida periodicamente 
por meio da renovação do Programa (já incluída remuneração fixa 

do agente financeiro) 

 

Figura 2 - Comparativo da composição das taxas de juros para máquinas e equipamentos com 
e sem PSI 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da página eletrônica do BNDES 
(www.bndes.gov.br) 

 

 
Como é possível observar na Figura 3, tomando como base as taxas de 

financiamento adotadas para aquisição e produção de bens de capitais 

Figura 3 - Gráfico ilustrativo da diferença entre taxas de juros praticadas no país, durante a vigência do 
Programa de Sustentação do Investimento (PSI), para as linhas voltadas a bens de capital 

Fonte: Elaborado a partir de dados das páginas eletrônicas do Banco Central do Brasil 
(www.bcb.gov.br) e BNDES (www.bndes.gov.br) 
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diversos novos com exceção de ônibus e caminhões, durante a maior parte de 

sua existência, as taxas fixas do PSI adotadas em financiamentos a máquinas 

e equipamentos novos eram inferiores ao valor da própria TJLP.  

Mesmo nos momentos acima desta, ainda se mostravam inferiores às 

taxas de juros finais do produto Finame ao somarem-se suas demais 

composições (spreads de risco e taxas de intermediação).  

Contudo, apesar de bastante atrativo para o empresariado, todo este 

pacote subsidiado de taxas foi decorrente de um grande esforço orçamentário 

da União, baseado em expressivos aportes de recursos oriundos do Tesouro 

Nacional ao BNDES. Recursos estes, captados a taxas de mercado, conferindo 

um ônus ao Tesouro Nacional na expectativa de que este fosse compensado 

de forma multiplicada em futuras arrecadações fiscais proporcionadas pelo 

crescimento da atividade econômica. 

 

  

Figura 4 - Captações do BNDES com o Tesouro Nacional entre 2008 e 2015 

Fonte: BNDES - Relatório Gerencial Trimestral dos Recursos do Tesouro Nacional 



 

1.2 - Questão 

 

Neste sentido, pretende-se encontrar respostas aos seguintes pontos: 

i. O Programa de Sustentação do Investimento obteve o impacto desejado?  

ii. Em que medida ele se mostrou um programa bem executado e em que 

medida não?  

iii. Os ganhos macroeconômicos obtidos foram consideravelmente 

superiores ao esforço orçamentário do governo necessário a sua 

execução? 

 

1.3  - Objetivo 

 

Este trabalho se propõe a realizar testes e avaliações estatísticas, 

tomando como base diversas séries de dados macroeconômicos nacionais, 

para aferir se houve ou não um impacto representativo do Programa de 

Sustentação do Investimento, do Governo Federal, durante a sua vigência e 

após sua conclusão, no comportamento da indústria e do mercado como um 

todo, conferindo ou não fomento significativo e relevante para a manutenção e 

expansão da atividade econômica e sua produtividade no país.  

Desta forma, propõe-se analisar, através de uma ótica estatística, a 

efetividade do ganho de performance produtiva proporcionado pela 

implementação do Programa em questão. Com base em dados 

disponibilizados pelo BNDES e demais instituições e documentações públicas 

que contenham séries históricas que abordem de alguma forma a atividade 

econômica nacional, será avaliado onde o Programa se mostrou eficaz, ineficaz 

e em que proporção. 

 

2 BIBLIOMETRIA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

A mensuração e revisão de trabalhos de interesse foi feita com duas 

óticas diferentes: com base nas ferramentas de análise e com base no objeto 

de estudo. 

Artigos que fazem uso de métodos, modelos e programas estatísticos 

para avaliação de resultados são largamente comuns no meio acadêmico. Já 



 

trabalhos que abordam a efetividade de programas governamentais, sobretudo 

no âmbito do Brasil, são mais reduzidos e adotam metodologias bastante 

variáveis. Estudos que contemplem estes dois delineadores, sobretudo 

semelhantes ao adotados nesta dissertação, possuem um número 

extremamente reduzido. 

 

2.1 - Objetos de estudo semelhantes: Impacto de Programas 

Governamentais 

 

Um embasamento prévio em estudos em que sejam analisados os 

efeitos de projetos do governo com objetivos específicos e seus resultados 

práticos no ambiente em que este é introduzido oferecem uma visão 

complementar e amplificada sobre a maneira como estes programas são 

avaliados.  

Para a execução desta pesquisa foram buscadas publicações em que de 

alguma forma fosse abordada a o impacto e a eficácia de programas 

governamentais para o alcance de seu objetivo proposto na base Scopus, sob 

a sintaxe TITLE-ABS-KEY ( government  program )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( impact )  OR  TITLE-ABS-KEY ( effectiveness )  AND  ( LIMIT-

TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Brazil" ) ), na qual procura-se filtrar artigos em que 

seja analisado e documentado o impacto e/ou a eficácia de algum programa do 

governo dentro do Brasil.  

Em dados quantitativos, 299 resultados foram encontrados, com grande 

incremento no número de publicações em anos recentes, conforme observado 

na Figura 5, onde é ilustrada graficamente a distribuição de publicações ao 

longo do tempo para toda a base histórica disponível. (“Scopus - Analyze 

search results”, [s.d.]) 

Estratificando os resultados, por área de conhecimento, observou-se que 

a maior parte dos programas governamentais estudados estão de alguma 

forma relacionados com à área de saúde e bem estar social, com destaque 

para a medicina, conforme é retratado na Figura 6. 



 

 

 

 

 

A fim de se objetivar a apreciação dos resultados da busca, foram 

olhados especificamente artigos da área de economia, econometria e finanças. 

Apesar do reduzido número de publicações neste sentido, foram encontrados 

alguns estudos interessantes. 

Figura 5 - Publicações sobre impactos de programas governamentais ano a ano 

Fonte: Gráfico gerado na ferramenta de análise de resultados do Scopus, em 31/10/2016 

Figura 6 - Publicações sobre impactos de programas governamentais por área de conhecimento 

Fonte: Gráfico gerado na ferramenta de análise de resultados do Scoupus, em 31/10/2016 



 

Galetti e Hiratuka (2013) propõem uma análise por meio da metodologia 

propensity score matching combinada com análise de painel para discutir o 

impacto de dois programas do governo para financiamento a exportações, o 

PROEX e o BNDES-EXIM. Eles chegaram a conclusão de que estes 

programas obtiveram contribuição significativa no volume exportado pelas 

empresas. O destaque maior foi para as micro e pequenas empresas que, no 

caso do BNDES-Exim, exportaram valores 43,3% superiores àquelas empresas 

de mesmo porte que não se utilizaram de financiamento. Já o Proex 

Financiamento revelou um diferencial superior de 34,1% em relação a 

pequenas empresas que não se utilizaram do programa. 

Executando uma busca citando de forma específica o BNDES, da forma 

“TITLE-ABS-KEY ( bndes  AND  impact )”, não se retendo apenas a um 

programa com duração limitada, mas procurando olhar o papel do Banco como 

agente de fomento nacional, poucos artigos foram encontrados na base, 

incluindo artigos já anteriormente localizados.  

O principal destaque vai para Tarantin e Valle (2015), que analisam a 

relevância das fontes de financiamento na estrutura das companhias abertas 

brasileiras entre 2005 e 2012. Os resultados do estudo indicaram que 

companhias abertas brasileiras têm baseado sua dívida no mercado de capitais 

para seus financiamentos de maturidade mais longa, deixando o funding com 

recursos subsidiados, como do BNDES, para seus financiamentos de 

maturidades intermediárias. 

Devido a grande limitação de artigos encontrados que abordem este tipo 

de tema, foi realizada uma pesquisa complementar, diretamente na biblioteca 

digital do BNDES (“Biblioteca digital do BNDES: Página principal”, [s.d.]), 

publicamente disponível em seu website. 

O estudo de maior relevância encontrado foi o de Machado e Roitman 

(2015) no qual abordam sobre os efeitos do PSI no investimento corrente das 

firmas industriais, com intuito de se avaliar se há evidências de que o PSI 

proporcionou a chamada antecipação - em função das baixas taxas oferecidas 

- de investimentos que já estariam no portfólio destas empresas no médio 

prazo. O estudo apesar de apresentar que há evidências de que houve 

antecipação em determinados segmentos, não foi possível fazer uma 

afirmação com robustez de que este fenômeno se refletiu de forma sistêmica. 



 

 Uma busca na base Scopus, específicas para o Programa de 

Sustentação do Investimento, da forma TITLE-ABS-KEY ( bndes  AND  psi ), 

em 21/11/2016, não retornou resultados. 

 

2.2 - Ferramentas de análise: Teste t de Student para diferença entre 

médias 

 

Foi realizada uma pesquisa abrangente de modo a mapear de modo 

amplo a evolução e adoção da principal ferramenta estatística utilizada do 

desenvolvimento deste estudo, o teste t de Student. A busca inicial foi feita 

segundo a seguinte sintaxe: TITLE-ABS-KEY ( "t test" ). Como esperado, um 

imenso número de publicações foi encontrado: 100,693 resultados obtidos. 

 

 

 

Há artigos publicados desde a primeira metade do século XX. 

Entretanto, o crescimento mais expressivo de abordagens científicas em cima 

desta ferramenta se deu nos últimos 30 anos, conforme observado na Figura 7.  

Por meio da 

Figura 8, é notável como um tradicional método de análise estatística como o 

teste t de Student é utilizado em quase metade dos estudos para fins científicos 

relacionados à medicina, muito devido à sua excelente aplicabilidade para 

Figura 7 - Publicações na base Scopus sobre teste t, ano a ano 

Fonte: Gráfico gerado na ferramenta de análise de resultados do Scopus, em 04/11/2016 



 

estudos de amostras populacionais, com objetivo de se identificar a eficácia de 

determinadas condutas técnicas ou farmacológicas em pacientes humanos. 

Já ao reduzirem-se os resultados para economia, econometria e 

finanças, são obtidos 753 resultados. Um número elevado, porém mais 

palpável para análise. Ordenando por relevância pôde-se encontrar algumas 

publicações de destaque. 

 

 

 

Figura 8 - Publicações, sobre teste t, na base Scopus, por área de conhecimento 

Fonte: Gráfico gerado na ferramenta de análise de resultados do Scopus, em 04/11/2016 
 

Indo além ao âmbito da base Scopus há artigos que se utilizaram 

recentemente do teste t de Student para o mercado brasileiro, em diferentes 

contextos. É o caso de Maciel et al.(2016), que adota a ferramenta para avaliar 

se houve alteração no comportamento do valor da médio das ações da 

Petrobras após um determinado evento, apresentando resultados de 

substancial valor estatístico. 

Ao ser realizada a busca da interseção dos temas, ( TITLE-ABS-KEY ( "t 

test" ) )  AND  ( "government program" )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"ECON" ) ), não foram obtidos resultados. 

  



 

3. REFERECIAL TEÓRICO 

 

3.1 Desenvolvimentismo 

 

Entende-se como política desenvolvimentista, aquela baseada na 

premissa de que para que a economia local obtenha crescimento em termos de 

expansão da atividade industrial, concomitante com uma manutenção do pleno 

emprego, o Estado seria um ator indispensável nesta tarefa. As bases deste 

pensamento remontam à Escola Keynesiana (KEYNES, 1996) e seu Welfare 

State, que faz oposição à ideia de que o mercado seria autorregulado.  

Estes conceitos foram aperfeiçoados e atualizados ao longo do século 

XX, por meio de pensadores chamados neokeynesianos, como  Samuelson 

(1983) e Stiglitz (2002), que reforçam a ideia de que o mercado apresenta 

certas imperfeições e falhas naturais do sistema capitalista que devem ser 

corrigidas com o auxílio de uma intervenção mínima do Estado, de modo a 

promover uma distribuição mais igualitária da riqueza perante a sociedade.  

O desenvolvimento econômico seria, portanto, um conceito que vai além 

do crescimento econômico, uma vez que reflete uma mais eficiente alocação 

dos recursos pelos diferentes setores da economia, otimizando de forma 

conjunta o bem estar econômico e social. (VASCONCELLOS, 2011) 

Um dos maiores pensadores a respeito da importância de uma 

abordagem desenvolvimentista no contexto do Brasil foi Celso Furtado (1959). 

Autor de muitas obras em que enfatiza a necessidade da intervenção estatal 

como o vetor direcionador da prosperidade econômica e social, Furtado (1961) 

afirmava que o subdesenvolvimento era uma condição subalterna, construída 

historicamente, daquele país em relação aos blocos desenvolvidos, e não uma 

situação passageira. Nesta linha, era necessário que o estado atuasse no 

sentido de reorientar os recursos e a atividade econômica para aqueles setores 

produtivos prioritários e essenciais às bases do desenvolvimento. 

Traços marcantes desta postura desenvolvimentista foram observados 

ao longo de sua história, como nos governos de Vargas, JK e os governos 

militares, em que o Estado foi responsável pela execução de importantes 

medidas de industrialização e fortalecimento da infraestrutura nacional. No 

âmbito deste modelo, em 20 de junho de 1952 por meio da Lei nº 1.628 



 

(“L1628”, [s.d.]) foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, 

futuramente denominado BNDES, e posteriormente em 22 de dezembro de 

1964 por meio do Decreto nº 55.275 (“D55275”, [s.d.]), foi criado o Fundo de 

Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais – 

FINAME, instrumentos pelos quais o governo poderia promover o 

desenvolvimento e a expansão da atividade econômica nacional por meio de 

incentivos e subsídios direcionados, com viés de fomento e proteção à indústria 

nacional e ao conteúdo local. Atualmente, o FINAME tornou-se subsidiária do 

BNDES e denominação de seu produto financeiro para a realização de 

operações voltada ao setor de bens de capital. 

Em linha com esta postura desenvolvimentista de extremo 

intervencionismo estatal, por meio de crédito governamental subsidiado e 

direcionado para a indústria, em 2009 foi implementado pelo governo Lula o 

PSI, para manutenção da atividade industrial durante a crise econômica. 

 

3.2 - Índices e taxas 

 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - Medido mensalmente pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), é considerado o índice 

oficial de inflação do país. Como população-objetivo, abrange as famílias com 

rendimentos mensais compreendidos entre 1 (um) e 40 (quarenta) salários-

mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, e residentes nas áreas 

urbanas de 11 regiões metropolitanas brasileiras. Toma como base a variação 

dos preços no comércio nos seguintes itens: Moradia; Alimentação e bebidas; 

Saúde e higiene pessoal; Artigos para casa; Despesas pessoais; Educação; 

Comunicação; Transporte; Vestuário. Este índice por vezes também é utilizado 

como indexador de custeio financeiro em taxas de juros. 

 

Taxa SELIC ou Selic - De acordo com o Banco Central do Brasil, [s.d.], define-

se Taxa Selic como “a taxa média ajustada dos financiamentos diários 

apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos 

federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos 

diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em 

sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e 



 

de liquidação (art. 1° da Circular n° 2.900, de 24 de junho de 1999, com a 

alteração introduzida pelo art. 1° da Circular n° 3.119, de 18 de abril de 2002)”. 

É um índice tomado como referência pelo governo como a taxa básica de juros 

da economia, por onde as demais taxas de juros cobradas pelos bancos se 

balizam, e é o instrumento por onde o governo articula meta das taxas de juros 

no país, definidas periodicamente pelo Comitê de Política Monetária (COPOM).  

 

Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – Instituída pela Medida Provisória nº 

684, de 31.10.94, foi definida como o custo básico dos financiamentos 

concedidos pelo BNDES. É o referencial de juros no Brasil para investimentos 

de longo prazo em infraestrutura, expansão da capacidade produtiva do país e 

demais setores prioritários (infraestrutura, bens de capital, MPMEs, etc) 

Usualmente, é inferior à taxa Selic. 

É calculada a partir dos seguintes parâmetros (“Guia do financiamento”, [s.d.], 

p. BNDES):  

I - meta de inflação (IPCA) calculada pro rata para os doze meses seguintes ao 

primeiro mês de vigência da taxa, inclusive, baseada nas metas anuais fixadas 

pelo Conselho Monetário Nacional; 

II - prêmio de risco (probabilidade de perda de investimento de um título público 

em relação a outro investimento considerado seguro). 

 

Taxa de Juros Medida Provisória 453 (TJ-453) - Taxa de juros de longo 

prazo (TJLP), acrescida de 2,5% ao ano. Taxa especial criada em decorrência 

da constituição de fonte adicional e limitada de recursos da União para o 

BNDES e consequente ampliação de seus limites operacionais. (“MPV 453”, 

[s.d.]) 

 

Taxa de Juros Medida Provisória 462 (TJ-462) - Taxa de juros de longo 

prazo (TJLP), acrescida de 1,0% ao ano. Taxa especial também criada em 

decorrência da constituição de fonte adicional e limitada de recursos da União 

para o BNDES e consequente ampliação de seus limites operacionais. (“MPV 

462”, [s.d.]) 

 



 

Cesta de Moedas – UMBNDES - É o custo dos financiamentos do BNDES que 

tenham base nos recursos captados em moeda estrangeira, sem vinculação a 

repasse em condições específicas. É definido a partir do custo médio das 

captações do Banco no mercado internacional e compõe-se da seguinte forma: 

A variação da UMBNDES reflete a média ponderada das variações cambiais 

das moedas existentes na Cesta de Moedas do BNDES. Sempre que o BNDES 

efetua novas captações externas e/ou amortiza operações existentes, sua 

composição é alterada. (“Guia do financiamento - BNDES”, [s.d.]) 

 

3.3 - Métodos Matemáticos de Análise 

 

3.3.1 - Teste T de Student 

 

O teste t é uma ferramenta estatística que se utiliza de um teste de 

hipóteses para avaliar se existem diferenças significativas entre as médias de 

duas amostras diferentes, baseando-se na premissa de que estas seguem uma 

distribuição t de Student. O teste se estrutura na formulação das hipóteses: 

H0 – Hipótese nula = A média entre as duas amostras é estatisticamente 

equivalente 

H1 – Hipótese alternativa = A média das duas amostras é 

estatisticamente divergente 

 Para este trabalho será utilizado o teste t independente para amostras 

de tamanhos diferentes e variâncias diferentes, uma vez que serão analisados 

conjunto de dados de períodos disintos e sob a influência de fatores externos 

distintos. Este teste também conhecido por teste t de Welch (WELCH, 1947) e 

a estatística t se da na forma: 

𝑡 =
�̅� − �̅�

√𝜎𝑥
2

𝑛1
+

𝜎𝑦
2

𝑛2

 

onde �̅� e �̅� são as médias das amostras, 𝜎 são os desvios padrões de cada 

amostra e n os tamanhos de cada amostra 

 Um dos indicadores mais críticos é o valor-p do teste, diretamente 

responsável pela aceitação ou rejeição da hipótese nula H0. 

 



 

3.3.2 – Coeficiente de correlação de Pearson 

 

Desenvolvido por Karl Pearson (1896), inspirado em trabalhos prévios 

sobre o conceito de correlação de Galton (1888). Trata-se de um índice para 

medir a correlação linear entre duas variáveis X e Y. É representado pela 

covariância das duas variáveis dividido pelo produto de seus desvios padrão, 

da forma: 

𝜌𝑥,𝑦 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)

𝜎𝑥𝜎𝑦
 

 Apresenta valores entre -1 e 1, sendo estes valores extremos 

representativos de uma correlação negativa perfeita e uma correlação positiva 

perfeita, respectivamente. Valores mais em torno de zero representam 

correlações fracas entre as duas variáveis. 

 

3.3.2 – Coeficiente de correlação de Spearman 

 

Visto como uma evolução do coeficiente de correlação de Pearson, este 

coeficiente, nomeado em referência aos trabalhos de Charles Spearman (1904) 

busca minimizar o impacto de variações extremas na amostra de dados, como 

os chamados outliers, uma vez que os dados são avaliados em função de sua 

ordenação em relação ao restante da amostra e não por seus valores 

absolutos. Seu cálculo se da sob a forma: 

 

𝜌𝑥,𝑦 =  1 −  
6 ∑ 𝑑²(𝑥𝑖,𝑦𝑖)

𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 1)
 

 

onde n é o tamanho da amostra e d é a diferença entre as posições de 

ordem dos valores observados de cada variável 

 

Desta forma, o coeficiente mensura o nível de relação existente entre as 

duas séries, se houver, de forma que este não seja necessariamente linear. É 

um indicador interessante em se tratando de séries com observações de 

grande variância, como as que serão analisadas. Analogamente ao coeficiente 

de Pearson, também apresenta valores entre -1 e 1. 



 

3.4 - Bases de dados 

 

3.4.1 - Central de Downloads do BNDES 

 

Como base primária de dados, foram utilizadas as planilhas disponíveis 

na Central de Downloads da página eletrônica de Estatísticas Operacionais do 

BNDES (“Central de Downloads”, [s.d.]).  Nesta base, foi possível obter uma 

listagem robusta e detalhada o suficiente sobre operações contratadas pelo 

Banco sob a rubrica do Produto FINAME desde 2002.  

Foram considerados os dados de 2002 a 2016, num período total de 15 

anos, resultando uma contagem de 1.418.056 operações. Em valores 

nominais, o total contratado foi de R$ 376.178.947.040,77. 

 

3.4.2 - Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BCB (“SGS - 

Sistema Gerenciador de Séries Temporais”, [s.d.]) 

 

Esta é uma base tradicional e robusta onde são compilados dados 

históricos de diversos indicadores políticos, econômicos e financeiros de 

relevância nacional, provenientes de institutos de pesquisa, como IBGE e FGV. 

Desta base foram obtidos dados sobre inflação (IPCA), taxas de juros 

(TJLP e SELIC), PIB, produção industrial geral e por segmentos, além de 

demais indicadores macroeconômicos. 

 

3.4.3 - CEIC Data (“Global Economic Data, Indicators, Charts & 

Forecasts | CEIC”, [s.d.]) 

 

Empresa compiladora de dados de indicadores macroeconômicos de 

diversos países, porém mais focada nos BRICs e Tigres Asiáticos. Dispõe de 

uma base de acesso restrito, porém a dados públicos. Utilizada para a coleta 

de dados internacionais de modo geral. 

 

  



 

4. METODOLOGIA 

 

Para responder as questões motivadoras deste trabalho, o estudo de 

desenvolveu seguindo uma metodologia científica de análise, dividida nas 

etapas descritas na Figura 10.  

A primeira etapa consistiu em fazer um apanhado geral sobre as 

diferentes formas de atuação do FINAME ao longo dos anos e seu reflexo 

operacional em números. 

Na segunda etapa foi avaliado se há evidências estatisticamente 

consistentes para afirmar que houve uma mudança de comportamento nos 

resultados práticos do FINAME, com a implementação do PSI. Para esta 

avaliação foi utilizada a ferramenta de comparação de médias teste t de 

Student. 

Para a realização dos cálculos refentes ao teste t de Student, foi utilizada 

a ferramenta própria para análise de dados estatísticos do Microsoft Excel, 

conforme apresentado na Figura 9. 

 

 

Figura 9 - Interface de aplicação do teste t de Student no Microsoft Excel 

 

A terceira etapa teve como objetivo montar um quadro analítico a respeito 

do nível de correlação existente entre o volume mensal operado pelo FINAME 

e diversos indicadores de atividade industrial, segmentado em período pré PSI, 

PSI e pós PSI, com vistas a mensurar quantitativamente o nível de aderência 

entre os pares de séries, bem como vislumbrar o quanto estes níveis de 



 

aderência são modificados entre um período e outro. Para os cálculos dos 

coeficientes de Pearson, foi utilizada a fórmula “=Pearson” do Excel. Para 

Spearman, a f 

A quarta etapa buscou estratificar a destinação dos recursos Finame 

dentre os diferentes segmentos de atividade econômica presentes no Brasil ao 

longo dos anos, comparar o nível de participação de cada um, bem como 

apontar onde houve maior absorção e expansão no uso destes recursos.  

Na quinta etapa foi feita uma avaliação sobre a balança comercial de 

bens de capital no Brasil durante os anos de análise do estudo, também como 

apoio do teste t, e também um breve comparativo com o panorama econômico 

no resto do mundo, de modo a traçar em que posição se encontrava o Brasil 

frente ao restante do mundo no momento adverso em que se encontrava a 

economia global. 

A sexta etapa se propôs a apontar as principais conclusões a respeito do 

estudo feito, tentar responder suas questões levantadas e oferecer sugestões 

de aprofundamentos e discussões futuras. 

 

 
 

Figura 10 - Fluxo metodológico do trabalho 
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4.1 O histórico operacional FINAME 
 

O FINAME, um dos Produtos financeiros mais antigos do BNDES, é 

destinado à realização de operações de financiamento direcionadas a 

fornecimentos isolados de máquinas, equipamentos, sistemas industriais e 

componentes, por meio de agentes financeiros credenciados. Seu referencial 

de custo é tradicionalmente a TJLP, com algumas exceções como a TJ-453, 

TJ-462, adotadas em períodos específicos e a Cesta de Moedas para contratos 

referenciados em moeda estrangeira. 

Além disso, o governo federal e o ministério voltado ao desenvolvimento 

da indústria e comércio por vezes lança mão de Programas, de duração 

temporária, com regras e condições operacionais especificas, a serem 

executados no âmbito do Produto FINAME, concomitantemente com suas 

condições convencionais.  

Pro

 
 
Figura 11 - Volume mensal FINAME contratado sob cada custo financeiro em relação ao total 
do respectivo mês (=100%) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Central de Downloads do BNDES 
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Estes programas por vezes possuem as chamadas taxas fixas de juros, 

em que é definida e fixada a taxa de juros final para o cliente, embutindo-se os 

spreads de intermediação e risco neste total, facilitando o planejamento 

financeiro do cliente, porém impedindo flexibilização para uma avaliação de 

crédito mais adequada. 

Com base na Figura 11, é possível observar a expressividade do PSI em 

relação aos desembolsos financeiros do BNDES. Na vigência de um Programa 

similar ao PSI durante a década de 2000-2010 – o MODERMAQ – que tinha 

também por objetivo o financiamento a máquinas e equipamentos por meio de 

taxas fixas de juros, este não obteve a mesma relevância alcançada pelo PSI 

anos mais tarde. 

 

 

Figura 12 - Volume contratado mensal em taxa fixa e valor médio das taxas fixas adotadas 
ponderadas pelo volume de cada operação 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Central de Downloads do BNDES 
 

Uma das razões que possam explicar este fenômeno é a diferença de 

distanciamento entre as taxas fixas cobradas e o custo variável em TJLP 

disponíveis durante a vigência de ambos os Programas. Enquanto à época do 
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Modermaq as duas condições operacionais resultavam em taxas finais de juros 

razoavelmente próximas, durante o PSI as taxas fixas encontravam-se 

substancialmente inferiores às composições convencionais de juros em TJLP. 

Na Figura 12 é ilustrada a evolução da adoção do custeio em taxa fixa ao 

longo dos anos, comparando o volume contratado com a taxa média do mês 

ponderada pelo valor de cada operação. Este gráfico fornece uma clara 

visualização do papel do custo vigente do financiamento para a decisão de 

investir do cliente final, uma vez que há uma nítida proporção inversa entre 

taxas e volume financiado. 

 

4.2 Verificação da ocorrência do fenômeno 

 

Como forma de avaliar se é possível sugerir, com base em evidências 

estatísticas, se houve de fato uma mudança no quadro nacional da atividade 

industrial e econômica, para esta etapa inicial foram realizados testes t 

comparando séries de dados diretamente ligadas este tendo como base dados 

de antes, durante e após a vigência do Programa (PSI) implantado.  

Neste sentido, foram adotados como indicadores mais críticos e 

representativos para a relação direta de impacto do programa os dados 

referentes à: 

1. Produção industrial de bens de capital 

2. Produção industrial geral 

3. PIB 

Dado que estes indicadores sofrem variações naturais ao longo do 

tempo, com uma expectativa natural de crescimento, é de se esperar que 

comparações envolvendo agrupamentos em períodos distintos e subsequentes 

apresentem mudança. Desta maneira, de modo a verificar a real modificação 

nos padrões usuais de comportamento da atividade produtiva frente ao 

financiamento disponível, foram analisadas estas séries sob a forma de razão 

sobre o valor contratado pela FINAME no respectivo mês (ex.: PIB no mês / 

volume financeiro FINAME contratado no mês)  

Assim, pode-se aferir de forma mais consistente se, dentro dos padrões 

observados de volume financeiro investido naquele setor e seu proporcional 

nível de atividade industrial esperado, se houve alteração na natureza desta 



 

proporcionalidade ao ser colocada em prática uma nova realidade de 

condições financeiras em operação, sob a forma de um programa de 

financiamento subsidiado dentro da FINAME. O gráfico gerado a partir desta 

nova série pode ser conferido na Figura 13. 

 

 

Figura 13 - Indicadores de produção industrial sobre o volume contratado no período, ao longo 
do tempo (2002-2015) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BNDES e BCB 

 

De forma a aplicar de maneira adequada os testes t nestas séries, partiu-

se da premissa de que as razões destes indicadores e suas séries temporais 

resultantes seguem uma distribuição t de Student, que nada mais é do que 

uma curva semelhante à distribuição normal, porém mais coerente com as 

variações de uma amostra pequena. 

Em uma observação inicial na Figura 13, pode-se notar uma forte quebra 

no padrão de proporcionalidade no último ano do PSI (2015) ao se olhar para a 

variável dependente do PIB, sem que seja possível fazer maiores afirmações a 

respeito deste acontecimento neste momento. 

Os testes t foram então estruturados comparando-se todo o período de 

vigência do PSI, totalizando uma amostra com 78 valores mensais, assim como 
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todos os dados disponíveis na base de dados do BNDES para o período pré 

PSI, com dados a partir de 2002, resultando em uma amostra com 90 valores 

mensais. Construiu-se, portanto, testes t não pareados, presumindo variâncias 

diferentes, uma vez que os dois períodos retratam diferentes conjunturas, além 

do fato de que a atividade industrial sofreu a influência de políticas econômicas 

e formas de fomento distintas. O nível de significância (α) adotado no teste foi 

de 5%. 

Realizando-se os testes t para as três séries de dados acima, chegou-se 

aos seguintes resultados: 

 

Tabela 1 - Teste t para variâncias diferentes, comparando-se a produção de bens de capital 
sobre o volume financeiro contratado, nos períodos anterior ao PSI e durante o PSI 

 

  Pré PSI PSI 

Média 104,7325 36,75925 

Variância 2193,914 680,1295 

Observações 90 78 
Hipótese da diferença de 
média 0 

 gl 143 
 Stat t 11,81537 
 P(T<=t) uni-caudal 3,31E-23 
 t crítico uni-caudal 1,655579 
 P(T<=t) bi-caudal 6,62E-23 
 t crítico bi-caudal 1,976692   

 

Tabela 2 - Teste t para variâncias diferentes, comparando-se a produção industrial geral sobre 
o volume financeiro contratado, nos períodos anterior ao PSI e durante o PSI 

 

  Pré PSI PSI 

Média 130,4833 37,39653 

Variância 5002,757 828,9324 

Observações 90 78 
Hipótese da diferença de 
média 0 

 gl 121 
 Stat t 11,4397 
 P(T<=t) uni-caudal 2,72E-21 
 t crítico uni-caudal 1,657544 
 P(T<=t) bi-caudal 5,45E-21 
 t crítico bi-caudal 1,979764   

 



 

Como é possível observar na Tabela 1 e na Tabela 2, o valor-p dos 

testes, tanto unicaudal quanto bicaudal, se mostraram significativamente 

inferiores ao valor α, sugerindo rejeição da hipótese nula. Isto evidencia de 

forma bastante explícita a diferença existente no padrão médio de 

comportamento entre os períodos analisados. Entretanto, dado o valor 

extremamente baixo apresentado, é necessária uma análise mais detalhada e 

representativa dos períodos analisados de forma a verificar a real influência 

nesta diferença de comportamento. 

 

Tabela 3 - Teste t para variâncias diferentes, comparando o PIB sobre o volume financeiro 
contratado, nos períodos anterior ao PSI e durante o PSI 

  Pré PSI PSI 

Média 253,9 163,6523 

Variância 9409 26543,99 

Observações 90 78 
Hipótese da diferença de 
média 0 

 gl 122 
 Stat t 4,278861 
 P(T<=t) uni-caudal 1,88E-05 
 t crítico uni-caudal 1,657439 
 P(T<=t) bi-caudal 3,76E-05 
 t crítico bi-caudal 1,9796   

 

A limitação do tamanho da amostra, bem como a ocorrência de 

discrepâncias ao longo da série, também impactam no resultado do teste. Na 

Tabela 3, referente à análise baseada no PIB, a forte variação apresentada na 

grandeza dos valores ao longo do ano de 2015 pode ter influenciado 

positivamente o resultado do valor-p do teste t, uma vez que esta parcela da 

amostra tornou as médias mais próximas. A hipótese nula é rejeitada, mas 

obteve-se um valor-p bem mais próximo de α. 

Neste sentido, é possível constatar a existência de um fenômeno que 

altera o padrão de comportamento entre um período e outro, olhando 

diretamente sobre a mudança na devidas proporções existentes entre o 

fomento executado e os consequentes resultados macroeconômicos 

esperados. Contudo, mais análises devem ser feitas para uma maior 

compreensão sobre as causas deste fenômeno. 



 

4.3  Avaliação das correlações existentes com indicadores econômicos 
 

Esta análise visa a verificar, de forma ampla e estratificada, o nível de 

aderência e relação de impacto entre o volume investido no setor de máquinas 

e equipamentos e sua respectiva resposta na forma de resultados na indústria 

e economia como um todo, com um olhar para os indicadores 

macroeconômicos que mais se esperariam ser influenciados pela políticas em 

questão. 

Para esta tarefa, a análise foi dividida em três períodos, Pré PSI, PSI e 

Pós PSI, com diferentes tamanhos de amostras em virtude da duração do 

Programa e dos dados disponíveis. 

 

4.3.1 Atividade industrial e PIB 

 

Para esta primeira análise, foram avaliadas as correlações estatísticas 

entre o volume contratado pela FINAME e os diferentes indicadores de 

atividade da indústria, assim como o PIB, pareados mês a mês. O grupo de 

indicadores que mensuram o nível de atividade industrial possuem uma 

metodologia de índice, ou seja, não representam quantidades escalares de 

produção em si, mas sim valores de proporção sobre um valor de referência 

(2012 = 100). Os resultados consolidados com os valores dos coeficientes 

obtidos após o cálculo das correlações estão descritos nas Tabelas 4 e 5 a 

seguir. 

Na Tabela 4, é possível observar claramente a diferença no nível de 

correlação linear entre as séries de dados envolvendo o volume contratado 

pelo FINAME e seu correspondente nível de atividade econômica (PIB) e 

industrial por segmento (produção).  

Nota-se que a forte correlação existente entre o volume operado pelo 

Produto FINAME no BNDES e a atividade econômica, em especial a produção 

industrial de bens de capital em si e o PIB como um todo, é rompida, no 

momento em que é colocada em vigor a sistemática de taxas prefixadas do 

PSI. 

 

 



 

Tabela 4 - Coeficientes de correlação de Pearson entre os volumes FINAME contratados e os 
diferentes indicadores de produtividade, separados por período 

 
 

PRÉ PSI PSI PÓS PSI (2016) 

 

Tamanho da amostra 90 78 12 

Produto Interno Bruto (PIB) 93,24% -1,92% 81,55% 
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Geral 75,97% 19,93% 51,70% 

Extrativa mineral 87,98% 2,07% 59,87% 

Indústria de transformação 74,43% 20,27% 47,91% 

Bens de capital 91,07% 26,51% 59,21% 

Bens intermediários 61,99% 13,36% 46,84% 

Bens de consumo 75,06% 22,61% 49,64% 

Bens de consumo duráveis 79,42% 22,10% 40,33% 

Semiduráveis e não duráveis 66,06% 19,59% 51,80% 

 
 

Isto nos revela duas informações. Primeiramente, com base do período 

pré PSI, é possível inferir que os dados são confiáveis e coerentes com a 

proposta desenvolvimentista do Banco, pois, dentre os segmentos que 

compõem a cadeia industrial aquele que sofre impacto de maior expressividade 

é, por consequência o de bens de capital, setor visto como alvo chave pelo 

Produto FINAME como alavancador do investimento e da atividade econômica. 

E esta correlação não é baixa. Com mais de 90% de correlação, as séries 

caminham de forma conjunta e pareada. E isto também se reflete no 

comportamento do PIB. Desta forma, pode-se afirmar que o Finame 

proporciona de fato um fomento indireto em toda a economia, com o impacto 

maior no setor em que toca – bens de capital – e influência paulatinamente 

diluída, mas presente, no resto da cadeia. 

Em segundo lugar, os dados nos revelam outro aspecto que desperta a 

atenção. Toda esta forte correlação existente entre os diferentes segmentos de 

atividade industrial e do PIB, com destaque para a produção de bens de 

capital, é perdida de maneira significativa durante o período de vigência do PSI 

e, ao ser encerrado o programa, a correlação mostra uma tendência de retorno 



 

aos seus padrões pré PSI, com valores já mais elevados, apesar da limitação 

da amostra.  

De forma a complementar a análise, na Tabela 5 são calculados os 

coeficientes de correlação de Spearman para as mesmas amostras e variáveis. 

 
Tabela 5 - Coeficientes de correlação de Spearman entre os volumes contratados e os 

diferentes indicadores de produtividade, separados por período 

  
PRÉ PSI PSI PÓS PSI (2016) 

 
Tamanho da amostra 90 78 12 

 
Produto Interno Bruto (PIB) 95,99% -12,56% 88,81% 
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Geral 76,07% 46,40% 53,15% 

Extrativa mineral 90,79% -0,90% 66,08% 

Indústria de transformação 74,00% 48,60% 35,66% 

Bens de capital 91,77% 54,60% 44,76% 

Bens intermediários 64,14% 37,23% 44,76% 

Bens de consumo 77,37% 46,76% 42,31% 

Bens de consumo duráveis 83,02% 48,36% 37,76% 

Semiduráveis e não duráveis 66,57% 36,75% 55,24% 

 

A utilização dos coeficientes de correlação de Spearman se mostra 

relevante para confirmar, por meio de um modelo alternativo, o nível de 

correlação entre as amostras. Este coeficiente possui vantagens como a 

suavização do impacto de valores outliers no cálculo e a ótica sobre uma 

relação estatística não necessariamente linear entre as variáveis, como no 

caso de uma correlação exponencial, que seria altamente positiva e coerente, 

contudo não refletida pelo modelo de Pearson. 

Os resultados das correlações entre as variáveis sob a metodologia de 

Spearman acabam por destacar, de forma mais intensa, a grande divergência 

nos padrões de afinidade entre as séries de dados em uma realidade com e 

sem PSI, principalmente quando se põe a ótica sobre o PIB. Isto ratifica, de 

fato, uma ruptura no comportamento esperado para a atividade econômica 

conforme se intensificam os desembolsos direcionados a bens de capital. 



 

Para os indicadores de produção industrial, houve uma melhora nos 

coeficientes relacionados ao período PSI, mas ainda se mostrando abaixo 

daqueles encontrados antes do Programa. 

Com base nas avaliações acima é possível sugerir, em um primeiro 

momento, que o forte subsídio aplicado na indústria por meio do funding 

direcionado a bens de capital apresentou resultados pouco representativos no 

que diz respeito à alavancagem e impulsão do investimento em capital fixo no 

país e consequente aquecimento da economia. O nível de desembolsos atingiu 

patamares substancialmente elevados no período, especialmente nos anos de 

2012 e 2013. Entretanto, o subsequente ganho macroeconômico em termos de 

expansão da matriz produtiva e seus desdobramentos na cadeia não se 

revelou na mesma proporção. 

Contudo, esta análise estatística não considera a conjuntura econômica 

mundial em que o país se encontrava inserido naquele momento. O Programa 

de Sustentação do Investimento veio como resposta a um movimento de crise 

econômica global das maiores já vistas ao longo da história econômica dos 

países. É por este motivo que, olhar para o comportamento do Brasil em 

contraponto com o do resto do mundo se mostra extremamente relevante para 

aferir se, apesar de o PSI não impulsionar os investimentos locais durante sua 

vigência, se o Programa serviu pelo menos para resguardar o Brasil dos efeitos 

nocivos da crise que ele provavelmente sofreria em sua inserção na cadeia 

econômica global. 

 
4.3.2 Análise sob a ótica do retorno fiscal 

 

 Um dos objetivos almejados e um dos principais argumentos utilizados 

para defender a política de subsídios é o poder multiplicador sobre a 

arrecadação fiscal que ela pode proporcionar na economia.  

No caso do PSI, ao se reduzirem as taxas de juros a um patamar 

atrativo para o empresariado local e estrangeiro, o custeio debruçado sobre as 

contas nacionais seriam, em teoria, compensados e superados pelos 

subsequentes ganhos na arrecadação proporcionada pela massa de tributos 

oriunda da expansão da atividade na cadeia industrial no qual o fomento foi 

direcionado. 



 

Neste sentido, foi analisado de forma análoga à etapa anterior, as 

correlações entre o volume financeiro contratado pelo FINAME nos três 

diferentes períodos e os principais tributos impactados pela atividade 

econômica da indústria e demais atores adjacentes inseridos em sua cadeia, o 

IPI, o ICMS e consequentemente o IRPJ. 

 

Tabela 6 - Coeficientes de correlação de Pearson entre os volumes FINAME contratados e os 
principais indicadores de arrecadação fiscal sobre a produção, separados por período 

  
PRÉ PSI PSI 

PÓS PSI 
(2016) 

 
Tamanho da amostra 90 78 12 
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Imposto de renda - Pessoa jurídica 71,03% -3,31% -26,47% 

IPI 90,82% 14,82% -2,02% 

Arrecadação de ICMS - Total Nacional  91,83% 8,96% 14,72% 

Arrecadação de ICMS - Setor Primário 53,27% 1,18% -40,66% 

Arrecadação de ICMS - Setor Secundário 91,05% 26,37% 31,32% 

Arrecadação de ICMS - Setor Terciário  90,61% 11,67% 32,61% 

 

Na Tabela 6 são ilustrados os coeficientes de correlação de Pearson entre 

a arrecadação mensal dos governos com cada um dos tributos escolhidos e os 

volumes Finame contratados mensalmente nos três períodos utilizados nas 

análises anteriores. 

Observa-se de forma nítida que, nos padrões usuais de operação do 

Produto Finame por meio da TJLP, as arrecadações fiscais apresentam fortes 

correlações com os desembolsos, principalmente para o IPI e para o ICMS 

arrecadado sobre o setor secundário, onde está inserida a indústria. Isto revela 

uma certa coerência com a expectativa já existente sobre os efeitos do BNDES 

na economia, de forma análoga ao revelados pelas correlações sobre a 

atividade industrial, sendo a maior resposta ao estímulo observada nos pontos 

em que há sua atuação direta, desdobrando-se em menor escala nos setores 

adjacentes, onde o impacto é indireto. 



 

Entretanto, nos dois períodos seguintes, de inserção e retirada do PSI, a 

quebra nos padrões de correlação se mostra de forma ainda mais intensa, não 

revelando indícios de recuperação aos padrões anteriores ao programa no ano 

de 2016. Estes números se confirmam ao se calcularem os coeficientes de 

correlação de Spearman para os mesmos itens, na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Coeficientes de correlação de Spearman entre os volumes FINAME contratados e os 
principais indicadores de arrecadação fiscal sobre a produção, separados por período 

  
PRÉ PSI PSI 

PÓS PSI 
(2016) 

 
Tamanho da amostra 90 78 12 
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Imposto de renda - Pessoa jurídica 76,34% -0,23% -47,55% 

IPI 90,79% 6,91% -8,39% 

Arrecadação de ICMS - Total Nacional  95,02% -4,62% 25,87% 

Arrecadação de ICMS - Setor Primário 61,53% -4,06% -39,86% 

Arrecadação de ICMS - Setor Secundário 91,70% 13,91% 45,45% 

Arrecadação de ICMS - Setor Terciário  94,54% -0,26% 46,85% 

 

 

4.4  Destinação dos recursos 

 

Como forma de compreender melhor para onde foram destinados os 

recursos do Finame durante a execução do Programa de Sustentação do 

Investimento, foi feita uma análise voltada a este fim, considerando a mesma 

base de dados. 

O volume Finame contratado nos 15 anos da amostra disponibilizada pelo 

BNDES foi estratificado e consolidado por segmento de atividade econômica, 

conforme especificado nas descrições técnicas de cada operação. Estes por 

sua vez também foram secionados como 2002-2008 para analisar o período 

antes do PSI e 2009-2015, para uma análise sob a vigência do Programa. 

Como a lista compreendia 44 segmentos, muitos com valores bem 

inferiores a outros, estes foram classificados por volume contratado, 

destacando-se os 10 mais relevantes e os demais agrupados no grupo 



 

“Outros”. Feito isso, foram então analisados os gráficos de composição 

percentual de cada segmento nos dois períodos distintos. 

 

 

Figura 14 - Distribuição do volume FINAME contratado, por segmento, nos anos anteriores ao 
PSI 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Central de Downloads do BNDES 

 
 

 

Figura 15 - Distribuição do volume FINAME contratado, por seguimento, nos anos de vigência 
do PSI 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Central de Downloads do BNDES 
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Comparando-se a Figura 14 e a Figura 15 é possível observar como se 

comportara os diferentes segmentos da indústria nos dois momentos distintos. 

O principal segmento que adotou mais intensamente estes recursos para 

manutenção de seu mercado seguiu sendo a indústria de equipamentos  

rodantes, como ônibus e caminhões, apesar da redução de sua participação no 

total. Este segmento da indústria representa há muitas décadas um dos mais 

fortes no Brasil, em função da matriz de transportes brasileira ser estruturada 

prioritariamente pelo meio rodoviário.  

Desta forma, o mercado nacional de produção e comércio de máquinas 

e equipamentos de transporte terrestre sempre se utilizou de forma constante a 

possibilidade de vendas via Finame, bastando atender aos requisitos de 

conteúdo local. Neste sentido, durante o período de vigência do PSI, este 

mercado apenas se manteve ativo e usufruiu das taxas menores juntamente 

aos outros setores, apresentando um crescimento que seguia a tendência geral 

da cadeia. 

Entretanto, os gráficos revelam algumas mudanças conjunturais no 

comportamento do mercado da indústria nacional na utilização dos recursos 

Finame segundo suas características momentâneas de demanda, apetite e 

prioridade de investimento, com a disponibilidade do custo financeiro menor. 

 O maior destaque vai para o setor de comércio. Mesmo representando a 

ponta final da cadeia industrial, este segmento revelou um aumento de sua 

participação no uso dos recursos Finame de 5,18% para 10,07%. Algumas 

explicações para este fenômeno podem ser a alta atratividade que o baixo 

custo do investimento naquele momento proporcionou à empresários do 

atacado e do varejo de bens de consumo, tanto para players existentes quanto 

para novos empreendedores locais. Donos de negócio podem ter se motivado 

a expandir suas atividades ou ainda implementar novas micro empresas em 

função das novas taxas altamente atrativas para aquisição de uma nova 

máquina ou bem de capital necessário para a execução de suas atividades.  

Isto pode ser confirmado com base na Figura 16, onde é possível notar o 

aumento no número de empresas no Brasil durante a vigência do PSI, e na 

Tabela 8, em que, como aprofundamento, são mostrados os setores de 

atividade de novos empreendedores comparativamente aos de 



 

empreendedores estabelecidos, no ano de 2013, cujo número de empresas no 

Brasil atingiu seu valor máximo. 

Nota-se que o setor de serviços orientados para o consumo apresentou 

uma participação de 62,9% no total, seguido pela indústria de transformação, 

com 28,8%. Esta é uma participação superior aos mesmos serviços orientados 

para o consumo dentre os empreendedores já estabelecidos, com valores de 

52,2%, e inferior para a indústria de transformação, que atinge 40,6%. 

 

 

Figura 16 - Número de empresas estabelecidas no Brasil  

Fonte: IBGE 

 

Tabela 8 - Setores de atividade econômica de novos empreendedores 

 

Fonte: GEM Brasil 2013 
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 Dados mais detalhados sobre a expansão de cada segmento ano a ano 

podem ser visualizados na Figura 17, em que são ilustradas as taxas de 

crescimento no volume contratado por segmento, em relação ao ano anterior. 

Este quadro consolidado fornece dados interessantes sobre quais setores 

reagiram de forma mais veemente e imediata às reduções de taxas oferecidas 

pelo Programa. Ao comparar a Figura 17 com a flutuação de taxas disposta na 

Figura 3, foi possível ter uma ideia desta relação. 

Nos primeiros anos de implementação do Programa, há uma resposta 

imediata de alguns setores ligados à infraestrutura e transportes, como 

eletricidade e gás, telecomunicações, transporte aéreo e aquaviário.  

Entretanto, é notável que um dos segmentos mais responsivos aos 

períodos de menor taxa praticada, como 2009-2010, durante os primeiros anos 

em que as taxas estão fixadas em valores bem abaixo do mercado e em 2012-

2013, quando há uma redução significativa nestas mesmas taxas, foi a 

Administração Pública. Isto sugere que, possivelmente, os governos dispostos 

no poder àquela época, tanto federais, quanto estaduais e municipais, tenham 

se aproveitado deste baixo custo do investimento para realizar grandes 

empreendimentos de interesse da população naquele momento.  

Outro destaque para o período 2012-2013, em que haviam disponíveis 

as menores taxas fixas dentre todo o período de vigência do Programa (2,5% 

a.a.), vai para o segmento de atividade financeira e seguro, que revelou um 

crescimento de 1142% no volume Finame contratado no ano de 2013 em 

relação a 2012, sendo o segundo com expansão mais expressiva, logo atrás da 

Administração Pública, com 1661%. Este é um fato curioso, uma vez que não 

se trata de um segmento diretamente ligado a indústria, alvo do Programa. Isto 

sugere que segmentos auxiliares, como o financeiro obtiveram grande proveito 

das taxas do Programa para expandir suas atividades em um período de 

provável dilatação da oferta e procura por crédito geral no país. 

Quase todos os segmentos reagiram negativamente no ano de 2015, 

quando as taxas do Programa já haviam se elevado substancialmente, se 

aproximando dos valores da Selic em vigor. Também influenciava o fato do 

Brasil já estar adentrando um período novo período de crise, desta vez local, 

por fatores políticos e econômicos com causas diversificadas. 



 

 

Figura 17 - Crescimento percentual no volume financeiro contratado por segmento em relação 
ao ano anterior  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Anexo II 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 AGROPECUARIA E PESCA/AGROPECUARIA 9% 73% 70% -19% 50% 25% -28% -78% -11%

 ADMINISTRACAO PUBLICA -94% 1299% 2139% -100% 1661% -100%

 AGUA, ESGOTO E LIXO 46% 20% 55% 22% 109% 4% 2% -69% -39%

 ALOJAMENTO E ALIMENTACAO 21% 87% 87% -30% 105% 53% -10% -77% -50%

 ARTES, CULTURA E ESPORTE 3% 54% 430% -44% 310% 34% -7% -58% -80%

 ATIV AUX TRANSPORTE E ENTREGA -10% 13% 78% 34% 26% -4% 10% -55% -60%

 ATIV FINANCEIRA E SEGURO -84% 86% 185% -44% 12% 1142% -56% -66% -97%

 ATIV IMOBIL, PROFISSIONAL E ADM -9% 24% 172% -2% 71% 29% -10% -62% -44%

 COMERCIO 22% 12% 173% -17% 153% 22% -15% -75% -37%

 CONSTRUCAO 20% 17% 72% -5% 18% 12% -10% -78% -51%

 EDUCACAO 41% 28% 189% -22% 221% -40% 20% -80% -63%

 ELETRICIDADE E GAS -10% 780% 41% 7% -48% 38% 11% -22% -87%

 INFORMACAO E COMUNICACAO 24% -33% 1123% -76% -50% 182% 67% -81% 7%

 OUTRAS ATIV SERVICOS -55% 93% -7% -7% 78% 64% -33% -45% -71%

 SAUDE E SERV SOCIAL -17% 48% 95% 63% 90% 96% 52% -41% -53%

 TELECOMUNICACOES -3% 603% -19% -53% 66% 96% -10% -61% -17%

 TRANSPORTE AEREO 64% 1376% 313% -36% -26% -15% -1% -82% -100%

 TRANSPORTE AQUAVIARIO 1% 291% 50% 2% 90% 30% -71% -31% -94%

 TRANSPORTE TERRESTRE 42% 6% 98% -16% -26% 20% 1% -70% -35%

 BEBIDAS -22% 16% 113% -64% 163% -56% 10% -61% -17%

 BORRACHA E PLASTICO 4% 45% 90% -40% 24% 2% -6% -71% -45%

 CELULOSE E PAPEL 70% -40% 241% -55% 94% 6% 6% -76% -23%

 CONFEC, VESTUARIO E ACESSORIOS -34% 34% 192% -41% 79% 16% -32% -73% -52%

 COQUE, PETROLEO E COMBUSTIVEL -33% -30% 379% 8% 46% 51% -34% -66% -61%

 COURO, ARTEFATO E CALCADO 25% -6% 217% -61% 231% -19% -13% -87% -31%

 EQUIP INFO, ELETRONICO, OTICO -42% 68% 11% -44% 34% 214% 56% -74% -84%

 FARMOQUIMICO, FARMACEUTICO 137% -25% 57% -41% 67% 18% 50% -87% 25%

 FUMO -87% -79% 6086% -9% -44% -67% 5% -88% -5%

 GRAFICA 90% -1% 112% -14% -11% 16% 15% -82% -34%

 MADEIRA -6% -11% 184% -33% 123% 18% -15% -65% -43%

 MANUTENCAO, REPARACAO, INSTAL. 68% -63% 341% -41% 191% 63% -18% -83% -4%

 MAQ, APARELHO ELETRICO 18% 25% 47% -22% 24% 2% 45% -48% -90%

 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11% 10% 71% -34% 87% -11% 12% -39% -90%

 METALURGIA 26% -24% 47% -10% 40% 192% 3% -81% -88%

 MINERAL NAO METALICO 80% 24% 113% -19% 58% 0% -10% -78% -66%

 MOVEIS 21% 33% 202% -39% 101% 2% -18% -77% -74%

 OUTROS EQUIP TRANSPORTE 69% 76% 1478% -55% 49% 38% -83% 152% -38%

 PRODUTO DE METAL 12% 25% 31% 1% 55% 85% -70% -75% -48%

 PRODUTOS ALIMENTICIOS 2% 5% 79% -35% 93% 4% -14% -78% -26%

 PRODUTOS DIVERSOS -14% -9% 192% -19% 139% -31% 10% -73% -48%

 QUIMICA 54% -11% 83% -32% 64% 33% -12% -78% -11%

 TEXTIL 9% 93% 79% -66% 74% -7% -35% -64% -85%

 VEICULO, REBOQUE E CARROCERIA 19% -22% 125% -2% 13% 35% -61% -30% -56%

 INDUSTRIA EXTRATIVA 71% -3% 215% -31% 57% 36% -31% -60% -77%

PSI

IN
D

U
S

T
R

IA
 D

E
 T

R
A

N
S

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

C
O

M
É

R
C

IO
 E

 S
E

R
V

IÇ
O

S
SEGMENTOS



 

4.4 Análise perante o mercado externo 
 

4.4.1 A balança comercial brasileira de bens de capital 

 

 Um dos problemas mais críticos da economia brasileira é o alto custo 

local do investimento, com taxas de juros elevadíssimas perante o oferecido no 

mercado internacional em moeda estrangeira. Isto impacta diretamente o custo 

do CAPEX das empresas, motivando-as a buscar alternativas para reduzir seus 

custos financeiros.  

Companhias que tem acesso à capitalização externa, por vezes optam 

por obter recursos financiados no mercado externo, em dólar, devido ao custo 

significativamente inferior ao disponível no Brasil. Isto se desdobra diretamente 

no volume de importações de bens, principalmente de capitais, realizado por 

companhias brasileiras para uso no Brasil, por vezes acessando funding 

direcionado a bens de capital, de linhas externas. 

 

 

Figura 18 - Importação mensal de bens de capital no Brasil, em dólares americanos 

Fonte: MDIC/Secex 

 

Neste sentido, cabe uma análise comparativa entre a produção local de 

bens de capital e o utilizado de fontes externas, por meio de importações. Esta 

análise foi feita nos moldes das análises internas de produção industrial, com 

300

800

1.300

1.800

2.300

2.800

3.300

ja
n

/0
2

ag
o

/0
2

m
ar

/0
3

o
u

t/
0

3

m
ai

/0
4

d
e

z/
0

4

ju
l/

0
5

fe
v/

0
6

se
t/

0
6

ab
r/

0
7

n
o

v/
0

7

ju
n

/0
8

ja
n

/0
9

ag
o

/0
9

m
ar

/1
0

o
u

t/
1

0

m
ai

/1
1

d
e

z/
1

1

ju
l/

1
2

fe
v/

1
3

se
t/

1
3

ab
r/

1
4

n
o

v/
1

4

ju
n

/1
5

ja
n

/1
6

ag
o

/1
6

M
ilh

õ
es

 

Importações - Bens de capital (CGCE) - US$ 



 

testes t comparando os períodos Pré-PSI e PSI, criando-se uma variável 

representada pela razão mensal entre o volume financeiro importado em bens 

de capital e o índice de produção nacional de bens de capital divulgado pelo 

IBGE. Nesta avaliação utilizou-se a mesma premissa do capítulo 4.2, 

considerando-se a série temporal resultante com uma distribuição 

estatisticamente próxima a de t de Student. 

 

 

Figura 19 - Importação brasileira de bens de capital (em US$) sobre o índice de produção 
nacional de bens de capital  

Fonte: Elaboração própria com base em dados do MDIC e do IBGE 

 

Tabela 9 - Teste t para variâncias diferentes, comparando-se a razão enre o volume importado 
de bens de capital no Brasil e o índice de produção nacional de bens de capital, nos períodos 

anterior ao PSI e durante o PSI 

  Pré PSI PSI 

Média 11526331,17 23358310 

Variância 1,49114E+13 1,75E+13 

Observações 90 78 
Hipótese da diferença de 
média 0 

 gl 158 
 

Stat t 
-

18,93766865 
 P(T<=t) uni-caudal 8,53769E-43 
 t crítico uni-caudal 1,654554875 
 P(T<=t) bi-caudal 1,70754E-42 
 t crítico bi-caudal 1,975092073   
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 Nota-se que o valor-p do teste t é expressivamente inferior ao valor de α, 

sugerindo médias estatisticamente diferentes entre os períodos. Contudo, 

observa-se pelos valores das médias que a mudança foi positiva no período 

PSI, ou seja, a relação entre o volume das importações de bens de capital e o 

índice de produção nacional dos mesmos mostrou uma elevação no seu 

padrão.  

Na Figura 19, percebe-se que nos primeiros anos do PSI a razão 

retratada no gráfico apresenta uma redução inicial, sugerindo que houve uma 

substituição das importações de bens de capital, pela aquisição de fabricantes 

locais. Entretanto, nos anos seguintes este padrão de comportamento se 

inverte, não sendo possível afirmar que os bens de capital nacionais estariam 

sendo priorizados frente aos de origem importada. Nos anos mais recentes, 

inclusive, uma grande oscilação nesta razão é observada, embora ainda em 

padrões elevados. 

Existem algumas hipóteses que poderiam explicar este fenômeno. Uma 

possibilidade é a de que a produção local não estaria sendo suficiente para 

atender a demanda momentânea da economia brasileira para crescer. A 

hipótese mais provável, no entanto, tem fundamentação negativa. O baixo nível 

de atividade industrial no Brasil, incluindo-se aí a indústria de bens de capital, 

durante os anos de 2010 a 2015, não estaria sendo suficiente para atender a 

uma demanda básica da indústria nacional, tendo esta que ser atendida por 

tecnologia externa. Isto refere-se não só a quantidade de bens, como ao grau 

de tecnologia e inovação embarcada nestes bens, sugerindo que a tecnologia 

produzida em máquinas e equipamentos no Brasil estaria ultrapassada diante 

do que já ofertado pelo mercado global, não compensando o baixo custo de 

aquisição do produto nacional. 

 

4.4.2 Paralelo da economia brasileira com o panorama global no 

período 

 

Foi visto até o momento que o Programa de sustentação do Investimento 

debruçou uma grande quantidade de recursos ao setor de bens de capital e 

sua cadeia, porém que se observem ganhos na mesma proporção na escala 



 

macroeconômica com uma esperada expansão multiplicada da atividade 

industrial nacional.  

Entretanto, dado que o resto do mundo se encontrava em retração 

econômica no momento em que o Programa foi criado, é necessário olhar para 

o contexto em que o Brasil estava inserido de modo a avaliar se o país obteve 

uma resposta positivamente diferenciada frente à crise, em comparação com o 

restante dos países. 

 

 

Figura 20 - Gráfico comparativo do PIB do Brasil em relação ao PIB do mundo, em dólares 
correntes e escalas independentes 

Fonte: Gráfico gerado na plataforma CEIC Data, com dados originários do Banco Central do 
Brasil e do Banco Mundial 

 

Com este objetivo foram traçados gráficos comparativos de modo a 

ilustrar o nível de distanciamento da economia brasileira, do restante do 

mundo, ao longo dos anos em que o PSI se mostrava presente no contexto 

brasileiro. Como é possível notar na Figura 20 e Figura 21, o comportamento 

do PIB brasileiro mostrou grande evolução na sua participação mundial no 

período de 2004 a 2011. Neste período está incluso o momento em que foi 

introduzido o PSI no contexto financeiro nacional. É possível que tenha 

ocorrido um efeito protetivo do Programa na atividade econômica nacional, 
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enquanto a crise vivenciava seus momentos mais críticos, mantendo a 

atividade industrial aquecida no mercado interno, apesar da queda na balança 

comercial ao redor no mundo. 

 

 

Figura 21 - Percentual da composição do PIB Nominal do Brasil em relação ao PIB Nominal do 
mundo, em dólares americanos 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil e do Banco Mundial 
 

 Entretanto, olhando para um comparativo com países com propriedades 

semelhantes ao Brasil, como os BRICS, a situação se mostra diferente. Na 

Figura 22 e Figura 23 é notável como o Brasil veio reduzindo paulatinamente 

sua participação na composição do PIB deste grupo de países. Nota-se que os 

integrantes dos BRICS sofreram os efeitos da crise de forma análoga, 

secundária ao núcleo de EUA e União Europeia, afetando principalmente 

aspectos de demanda por commodities e manufatura básica dos países 

emergentes. 

Desta forma, pode-se constatar que apesar de uma aparente 

manutenção do investimento no país nos anos da crise econômica, este 

fenômeno não se sustentou no pós-crise.  

O demasiado longo e custoso Programa perdurou por muitos anos além 

da recuperação econômica global sem que houvesse, em contrapartida, um 

efeito multiplicador sobre a geração de valor dentro do contexto nacional.  

2,08% 

1,70% 

1,53% 
1,67% 

1,96% 

2,50% 

2,70% 
2,81% 2,76% 

1,84% 
1,95% 

1,68% 

1,47% 1,44% 
1,53% 

1,88% 

2,16% 

2,42% 

2,67% 
2,79% 

3,36% 

3,57% 

3,30% 
3,21% 

3,12% 

2,42% 

1,20%

1,70%

2,20%

2,70%

3,20%

jan-90 jan-92 jan-94 jan-96 jan-98 jan-00 jan-02 jan-04 jan-06 jan-08 jan-10 jan-12 jan-14

PIB Brasil / PIB Mundo (US$ correntes) 



 

 

 

Figura 22 - Gráfico comparativo do PIB do Brasil em relação ao PIB dos BRICS, em dólares 
correntes e escalas independentes 

Fonte: Gráfico gerado na plataforma CEIC Data, com dados originários do Banco Central do 
Brasil e do Banco Mundial 

 

 

Figura 23 – Percentual da composição do PIB Nominal do Brasil em relação ao PIB Nominal 
dos BRICS, em dólares americanos 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil e do Banco Mundial 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crise do subprime americano em 2008 teve um impacto negativo na 

dinâmica econômica do mundo todo. Para o Brasil, não foi diferente. A retração 

no nível de atividade econômica nos epicentros desta crise proporcionou 

impactos na cadeia de comércio e serviços ao redor do globo, afetando 

negativamente a demanda por commodities, produtos de industrialização 

básica, e demais itens fornecidos por países emergentes como o Brasil. Da 

mesma forma, o custo daquilo oriundo do mercado externo também se elevou. 

Assim o Programa de Sustentação do Investimento foi uma das 

estratégias encontradas pelo governo para fortalecer e estimular a economia 

local, sendo um dos principais, senão o principal artifício para o fomento 

diretamente direcionado à indústria nacional. Uma redução subsidiada no custo 

do funding estatal para o comércio de bens de capitais nacionais com objetivo 

de aumentar a atratividade local para estes produtos e alavancar toda a cadeia 

industrial adjacente, minimizando a dependência desta indústria para com o 

mercado externo. 

Com objetivo de tentar elucidar os questionamentos levantados neste 

estudo, delineou-se as seguintes interpretações frente aos resultados 

apresentados por cada uma das etapas da metodologia do trabalho. 

 Os resultados das quatro análises realizadas levam a crer que o 

Programa de Sustentação do Investimento apresentou relativa eficácia nos 

seus primeiros anos de execução, no período mais crítico da crise econômica 

mundial, reduzindo os impactos na atividade industrial brasileira ao oferecer um 

ambiente favorável e estimulante à sua expansão, em contrapartida às forças 

retrativas oriundos do mercado externo. 

 Entretanto, os dados dos anos posteriores à crise sugerem que o 

Programa foi mantido e administrado nos anos seguintes de maneira 

desbalanceada, desmedida e pouco fundamentada. A atividade econômica já 

demonstrava sinais de recuperação por volta de 2011 e 2012, com o volume 

contratado pela Finame em pleno crescimento. Contudo, as taxas fixas para 

financiamento ainda assim foram fortemente reduzidas entre 2012 e 2013, 

onerando fortemente o Tesouro Nacional e as contas públicas, sem que 

houvesse um ganho substancial por parte da atividade econômica e, 



 

consequentemente, da arrecadação fiscal, associado a este subsídio de modo 

que justificassem tais revisões no Programa. 

 Isto fica evidenciado por meio dos números apresentados pelos 

coeficientes de correlação dos volumes contratados mensalmente pelo Finame 

com os diversos índices de atividade industrial, PIB, bem como da arrecadação 

fiscal em várias esferas, nos quaisl esperava-se um ganho substancialmente 

maior aos recursos injetados em um dos core business da indústria nacional, 

que é o mercado de bens de capitais. 

Existe ainda o argumento sugerido no levantamento feito por Machado e 

Roitman (2015), de que todo este ímpeto por investimento demonstrado nos 

primeiros anos de PSI poderia estar relacionado a uma chamada antecipação 

de investimentos, em que empresários atraídos por taxas momentaneamente 

baixas, estariam despendendo recursos que já seriam feitos em épocas 

futuras. E isto se repetiria anualmente, mas com intensidade cada vez menor, 

em função de temores de extinção do Programa. Tal antecipação traria 

resultados positivos na estatística de curto prazo, porém negativos no curto a 

médio prazos. 

Sob a ótica do comportamento concomitante da economia global e sua 

relação com o a atividade econômica interna do Brasil, há algumas evidências 

de que entre 2009 e 2011 a economia brasileira se mostrou mais forte em 

relação ao resto do mundo, porém, nos anos subsequentes, os resultados 

foram perdidos. Mesmo assim, comparando-se o Brasil ao bloco dos BRICS, os 

resultados se mostraram bastante abaixo, em determinada medida por causa 

do expressivo papel que a pujante economia chinesa representa neste grupo.  

 Com base nisso, o trabalho apresentado forneceu um olhar crítico sobre 

a política de subsídios de modo geral, e como esta pode ser adotada como 

política macroeconômica para o desenvolvimento, porém com o devido 

planejamento e acompanhamento por parte dos atores envolvidos e órgãos de 

controle. É possível que o Programa de Sustentação do Investimento tivesse 

obtido o mesmo resultado apresentado pela indústria no período crítico da crise 

econômica global, mas com muito menos recursos públicos dispendidos neste 

sentido, e com uma duração bem mais enxuta. Também seria de grande valor 

se o Programa possuísse uma estrutura de fomento mais crítica e customizada, 



 

buscando direcionar o fomento para os setores mais essenciais e necessitados 

em cada momento. 

 Uma questão de difícil esclarecimento é se, caso não houvesse sido 

implementado o Programa, como teria se comportado o nível de atividade 

econômica e industrial do Brasil no mesmo período. É possível que, por 

motivos diversos e peculiares a realidade brasileira, o impacto da crise 

financeira tivesse sido significativamente mais grave para a economia local. 

Para a devida construção e avaliação deste cenário alternativo fictício, é 

necessária uma profunda e complexa análise contrafactual, por meio de 

estudos econométricos complexos. 

 Algumas outras possibilidades de estudos complementares que 

enriqueceriam a compreensão do objetivo deste trabalho são: a utilização de 

ferramentas estatísticas mais avançadas e que englobem um escopo maior e 

mais detalhado de dados; tentar estratificar os dados pelos portes das 

empresas (micro, pequena, média e grande); uma análise sobre os impactos 

de médio e longo prazo para averiguar se há respostas positivas ou negativas 

com alguma defasagem em relação ao período objeto do estudo; e demais 

análises de caráter mais qualitativo, colocando em foco o mérito e a efetividade 

da política de subsídios como solução para o desenvolvimento econômico. 
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ANEXO I – Gráfico do volume Finame mensal contratado 
(Destaque para o período de vigência do PSI) 

 

 



 

ANEXO II – VOLUME FINAME CONTRATADO POR SEGMENTO (ANUAL) 
 

 
 
Elaboração própria 
Fonte dos dados: BNDES 

Volume contratado FINAME 2002 2003 2004

 AGROPECUARIA E PESCA/AGROPECUARIA R$ 111.941.746,52 R$ 83.797.765,94 R$ 96.192.045,37

 COMERCIO E SERVICOS/ADMINISTRACAO PUBLICA R$ 15.388.776,21 R$ 15.430.565,19 R$ 1.498.591,00

 COMERCIO E SERVICOS/AGUA, ESGOTO E LIXO R$ 28.884.597,29 R$ 49.613.766,02 R$ 20.150.932,23

 COMERCIO E SERVICOS/ALOJAMENTO E ALIMENTACAO R$ 2.549.330,65 R$ 4.866.220,42 R$ 2.907.942,25

 COMERCIO E SERVICOS/ARTES, CULTURA E ESPORTE R$ 635.622,09 R$ 1.520.683,39 R$ 272.172,90

 COMERCIO E SERVICOS/ATIV AUX TRANSPORTE E ENTREGA R$ 19.626.730,61 R$ 52.263.582,26 R$ 121.375.520,01

 COMERCIO E SERVICOS/ATIV FINANCEIRA E SEGURO R$ 16.547.696,52 R$ 38.342.059,96 R$ 8.975.398,64

 COMERCIO E SERVICOS/ATIV IMOBIL, PROFISSIONAL E ADM R$ 127.541.115,24 R$ 195.019.847,92 R$ 186.707.553,61

 COMERCIO E SERVICOS/COMERCIO R$ 348.960.076,91 R$ 806.977.466,25 R$ 289.232.380,22

 COMERCIO E SERVICOS/CONSTRUCAO R$ 320.030.095,02 R$ 257.748.846,65 R$ 316.360.553,31

 COMERCIO E SERVICOS/EDUCACAO R$ 10.706.043,85 R$ 11.596.239,06 R$ 4.818.255,21

 COMERCIO E SERVICOS/ELETRICIDADE E GAS R$ 125.815.721,15 R$ 8.857.333,12 R$ 25.501.684,14

 COMERCIO E SERVICOS/INFORMACAO E COMUNICACAO R$ 4.586.458,91 R$ 3.611.138,42 R$ 11.551.026,72

 COMERCIO E SERVICOS/OUTRAS ATIV SERVICOS R$ 4.434.991,70 R$ 5.627.696,06 R$ 9.413.965,98

 COMERCIO E SERVICOS/SAUDE E SERV SOCIAL R$ 12.007.705,14 R$ 11.561.444,27 R$ 11.497.557,80

 COMERCIO E SERVICOS/TELECOMUNICACOES R$ 1.405.379,44 R$ 12.940.771,59 R$ 1.945.571,00

 COMERCIO E SERVICOS/TRANSPORTE AEREO R$ 1.205.330,71 R$ 402.182,87 R$ 408.000,00

 COMERCIO E SERVICOS/TRANSPORTE AQUAVIARIO R$ 3.228.040,76 R$ 8.273.036,03 R$ 516.690,00

 COMERCIO E SERVICOS/TRANSPORTE TERRESTRE R$ 1.249.040.206,66 R$ 2.078.163.746,19 R$ 3.615.528.496,41

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/BEBIDAS R$ 91.290.626,20 R$ 82.622.246,14 R$ 68.187.183,70

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/BORRACHA E PLASTICO R$ 134.702.426,66 R$ 150.155.445,24 R$ 165.491.443,84

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/CELULOSE E PAPEL R$ 78.657.779,89 R$ 42.590.168,56 R$ 67.886.353,48

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/CONFEC, VESTUARIO E ACESSORIOS R$ 7.566.697,54 R$ 7.886.726,45 R$ 7.826.142,64

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/COQUE, PETROLEO E COMBUSTIVEL R$ 37.019.497,26 R$ 7.396.854,52 R$ 66.765.181,79

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/COURO, ARTEFATO E CALCADO R$ 15.195.479,02 R$ 15.345.862,96 R$ 21.110.285,41

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/EQUIP INFO, ELETRONICO, OTICO R$ 6.598.081,57 R$ 5.638.917,60 R$ 5.650.214,78

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/FARMOQUIMICO, FARMACEUTICO R$ 12.983.862,13 R$ 11.480.816,24 R$ 13.408.886,15

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/FUMO R$ 66.928,00 R$ 7.635.692,08 R$ 3.111.549,22

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/GRAFICA R$ 13.573.870,73 R$ 15.740.989,54 R$ 11.991.583,04

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MADEIRA R$ 41.708.327,69 R$ 106.793.574,83 R$ 69.192.484,31

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MANUTENCAO, REPARACAO, INSTAL. R$ 0,00 R$ 113.172,00 R$ 1.850.760,40

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MAQ, APARELHO ELETRICO R$ 14.065.241,47 R$ 14.870.743,40 R$ 26.275.260,84

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 133.689.969,78 R$ 109.038.341,10 R$ 147.704.134,76

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/METALURGIA R$ 112.947.000,50 R$ 204.641.824,96 R$ 274.291.792,94

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MINERAL NAO METALICO R$ 86.864.325,73 R$ 94.668.775,05 R$ 67.457.711,38

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MOVEIS R$ 29.931.661,23 R$ 41.918.484,99 R$ 44.606.737,28

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/OUTROS EQUIP TRANSPORTE R$ 797.668,39 R$ 2.876.260,03 R$ 4.116.613,23

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/PRODUTO DE METAL R$ 62.878.458,87 R$ 124.333.964,71 R$ 145.156.251,23

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 293.787.284,58 R$ 504.986.944,53 R$ 391.424.321,97

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/PRODUTOS DIVERSOS R$ 11.569.781,99 R$ 14.737.538,63 R$ 11.747.689,91

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/QUIMICA R$ 58.875.958,20 R$ 79.236.935,98 R$ 76.057.808,50

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/TEXTIL R$ 40.229.465,98 R$ 33.677.823,47 R$ 39.360.480,65

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/VEICULO, REBOQUE E CARROCERIA R$ 39.600.317,25 R$ 66.954.737,25 R$ 137.078.573,59

 INDUSTRIA EXTRATIVA/INDUSTRIA EXTRATIVA R$ 60.389.678,47 R$ 79.429.884,96 R$ 69.185.917,58



 

  
Elaboração própria 
Fonte dos dados: BNDES 

Volume contratado FINAME 2005 2006 2007

 AGROPECUARIA E PESCA/AGROPECUARIA R$ 113.694.049,17 R$ 125.883.939,81 R$ 307.989.194,74

 COMERCIO E SERVICOS/ADMINISTRACAO PUBLICA R$ 8.272.537,37 R$ 4.561.501,00 R$ 6.717.814,59

 COMERCIO E SERVICOS/AGUA, ESGOTO E LIXO R$ 24.726.929,87 R$ 28.446.638,33 R$ 77.448.191,35

 COMERCIO E SERVICOS/ALOJAMENTO E ALIMENTACAO R$ 2.518.011,49 R$ 4.237.977,81 R$ 9.018.212,90

 COMERCIO E SERVICOS/ARTES, CULTURA E ESPORTE R$ 409.390,32 R$ 459.953,80 R$ 1.404.178,63

 COMERCIO E SERVICOS/ATIV AUX TRANSPORTE E ENTREGA R$ 170.532.644,57 R$ 125.023.169,44 R$ 201.092.119,23

 COMERCIO E SERVICOS/ATIV FINANCEIRA E SEGURO R$ 2.761.878,77 R$ 2.771.678,00 R$ 8.993.218,66

 COMERCIO E SERVICOS/ATIV IMOBIL, PROFISSIONAL E ADM R$ 447.868.509,18 R$ 368.519.783,73 R$ 566.384.942,77

 COMERCIO E SERVICOS/COMERCIO R$ 259.054.180,79 R$ 398.522.292,31 R$ 822.612.426,63

 COMERCIO E SERVICOS/CONSTRUCAO R$ 750.966.050,26 R$ 907.044.568,67 R$ 1.568.421.274,97

 COMERCIO E SERVICOS/EDUCACAO R$ 9.922.920,02 R$ 3.897.693,06 R$ 9.920.530,88

 COMERCIO E SERVICOS/ELETRICIDADE E GAS R$ 66.774.082,29 R$ 84.865.127,58 R$ 38.658.766,16

 COMERCIO E SERVICOS/INFORMACAO E COMUNICACAO R$ 13.425.195,75 R$ 20.890.396,23 R$ 28.853.908,67

 COMERCIO E SERVICOS/OUTRAS ATIV SERVICOS R$ 9.603.017,40 R$ 5.809.664,05 R$ 23.864.165,68

 COMERCIO E SERVICOS/SAUDE E SERV SOCIAL R$ 17.369.848,49 R$ 14.270.373,07 R$ 24.623.049,00

 COMERCIO E SERVICOS/TELECOMUNICACOES R$ 19.144.017,03 R$ 12.247.763,38 R$ 113.601.050,23

 COMERCIO E SERVICOS/TRANSPORTE AEREO R$ 11.401.641,50 R$ 9.983.114,00 R$ 6.119.990,00

 COMERCIO E SERVICOS/TRANSPORTE AQUAVIARIO R$ 6.212.622,11 R$ 30.361.964,07 R$ 16.727.090,38

 COMERCIO E SERVICOS/TRANSPORTE TERRESTRE R$ 4.865.350.509,75 R$ 5.616.912.140,49 R$ 8.902.526.636,11

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/BEBIDAS R$ 64.152.262,15 R$ 125.498.800,34 R$ 395.886.994,99

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/BORRACHA E PLASTICO R$ 236.644.241,47 R$ 254.725.995,42 R$ 296.398.392,48

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/CELULOSE E PAPEL R$ 74.230.157,17 R$ 58.232.118,74 R$ 152.866.654,24

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/CONFEC, VESTUARIO E ACESSORIOS R$ 9.586.226,14 R$ 8.449.082,48 R$ 25.099.228,35

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/COQUE, PETROLEO E COMBUSTIVEL R$ 113.906.609,59 R$ 290.521.205,49 R$ 450.004.598,94

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/COURO, ARTEFATO E CALCADO R$ 30.326.945,13 R$ 19.498.640,52 R$ 28.159.493,35

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/EQUIP INFO, ELETRONICO, OTICO R$ 7.236.049,72 R$ 17.132.975,87 R$ 34.734.447,10

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/FARMOQUIMICO, FARMACEUTICO R$ 17.126.321,75 R$ 13.625.958,86 R$ 21.131.205,78

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/FUMO R$ 1.054.128,00 R$ 9.604.441,15 R$ 3.040.154,00

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/GRAFICA R$ 7.773.260,99 R$ 8.257.520,63 R$ 11.955.394,68

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MADEIRA R$ 65.985.822,52 R$ 48.931.974,41 R$ 87.004.247,06

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MANUTENCAO, REPARACAO, INSTAL. R$ 4.236.032,64 R$ 845.996,25 R$ 13.808.773,50

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MAQ, APARELHO ELETRICO R$ 41.065.686,55 R$ 31.572.935,26 R$ 163.998.503,61

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 167.153.848,49 R$ 215.309.034,74 R$ 321.098.006,56

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/METALURGIA R$ 259.332.637,66 R$ 225.647.944,12 R$ 266.731.015,40

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MINERAL NAO METALICO R$ 98.772.277,90 R$ 109.392.454,27 R$ 179.135.995,32

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MOVEIS R$ 40.015.156,41 R$ 30.846.100,05 R$ 51.636.028,17

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/OUTROS EQUIP TRANSPORTE R$ 5.143.802,30 R$ 2.546.195,52 R$ 7.708.084,71

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/PRODUTO DE METAL R$ 196.715.354,67 R$ 174.380.624,36 R$ 266.041.510,21

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 710.279.212,80 R$ 796.265.630,52 R$ 1.380.777.596,97

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/PRODUTOS DIVERSOS R$ 28.096.817,21 R$ 30.674.810,76 R$ 20.252.798,08

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/QUIMICA R$ 115.922.955,04 R$ 53.067.982,38 R$ 121.421.659,49

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/TEXTIL R$ 52.779.859,21 R$ 46.265.245,05 R$ 96.221.702,24

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/VEICULO, REBOQUE E CARROCERIA R$ 214.593.506,91 R$ 161.347.843,54 R$ 252.199.482,21

 INDUSTRIA EXTRATIVA/INDUSTRIA EXTRATIVA R$ 152.616.126,55 R$ 140.802.657,09 R$ 152.123.025,83



 

  
Elaboração própria 
Fonte dos dados: BNDES 

Volume contratado FINAME 2008 2009 2010

 AGROPECUARIA E PESCA/AGROPECUARIA R$ 334.754.818,18 R$ 578.966.495,01 R$ 985.393.579,68

 COMERCIO E SERVICOS/ADMINISTRACAO PUBLICA R$ 400.000,00 R$ 5.597.600,00 R$ 125.310.528,62

 COMERCIO E SERVICOS/AGUA, ESGOTO E LIXO R$ 113.161.329,75 R$ 135.549.405,66 R$ 209.849.999,63

 COMERCIO E SERVICOS/ALOJAMENTO E ALIMENTACAO R$ 10.903.896,03 R$ 20.415.659,67 R$ 38.163.302,14

 COMERCIO E SERVICOS/ARTES, CULTURA E ESPORTE R$ 1.439.556,46 R$ 2.216.478,16 R$ 11.743.403,19

 COMERCIO E SERVICOS/ATIV AUX TRANSPORTE E ENTREGA R$ 180.796.722,06 R$ 204.967.321,26 R$ 364.507.776,34

 COMERCIO E SERVICOS/ATIV FINANCEIRA E SEGURO R$ 1.395.895,27 R$ 2.595.101,66 R$ 7.395.142,64

 COMERCIO E SERVICOS/ATIV IMOBIL, PROFISSIONAL E ADM R$ 515.946.897,13 R$ 638.777.881,85 R$ 1.735.787.573,70

 COMERCIO E SERVICOS/COMERCIO R$ 1.003.249.582,66 R$ 1.120.086.464,51 R$ 3.056.944.487,42

 COMERCIO E SERVICOS/CONSTRUCAO R$ 1.878.407.776,10 R$ 2.188.523.339,55 R$ 3.774.072.974,88

 COMERCIO E SERVICOS/EDUCACAO R$ 13.953.343,47 R$ 17.901.178,24 R$ 51.800.565,55

 COMERCIO E SERVICOS/ELETRICIDADE E GAS R$ 34.741.318,14 R$ 305.667.576,57 R$ 430.679.234,93

 COMERCIO E SERVICOS/INFORMACAO E COMUNICACAO R$ 35.858.253,95 R$ 23.889.555,56 R$ 292.212.508,87

 COMERCIO E SERVICOS/OUTRAS ATIV SERVICOS R$ 10.707.040,22 R$ 20.673.498,55 R$ 19.166.690,14

 COMERCIO E SERVICOS/SAUDE E SERV SOCIAL R$ 20.355.885,11 R$ 30.155.418,58 R$ 58.811.374,93

 COMERCIO E SERVICOS/TELECOMUNICACOES R$ 109.890.710,08 R$ 772.815.908,02 R$ 626.279.278,78

 COMERCIO E SERVICOS/TRANSPORTE AEREO R$ 10.024.926,75 R$ 148.017.874,25 R$ 611.705.760,10

 COMERCIO E SERVICOS/TRANSPORTE AQUAVIARIO R$ 16.959.429,10 R$ 66.274.598,92 R$ 99.277.360,92

 COMERCIO E SERVICOS/TRANSPORTE TERRESTRE R$ 12.662.633.041,16 R$ 13.466.827.101,51 R$ 26.698.259.057,63

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/BEBIDAS R$ 308.837.035,96 R$ 357.906.642,37 R$ 763.360.680,19

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/BORRACHA E PLASTICO R$ 307.603.136,68 R$ 445.606.279,01 R$ 846.883.092,66

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/CELULOSE E PAPEL R$ 260.131.791,40 R$ 155.439.353,18 R$ 530.327.934,24

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/CONFEC, VESTUARIO E ACESSORIOS R$ 16.529.656,49 R$ 22.187.296,93 R$ 64.806.286,70

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/COQUE, PETROLEO E COMBUSTIVEL R$ 299.614.421,09 R$ 211.177.878,78 R$ 1.011.551.460,53

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/COURO, ARTEFATO E CALCADO R$ 35.276.275,89 R$ 33.016.222,89 R$ 104.567.962,61

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/EQUIP INFO, ELETRONICO, OTICO R$ 20.161.452,50 R$ 33.786.706,86 R$ 37.376.271,88

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/FARMOQUIMICO, FARMACEUTICO R$ 50.109.183,45 R$ 37.608.305,96 R$ 59.136.854,52

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/FUMO R$ 385.209,38 R$ 81.000,00 R$ 5.010.357,22

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/GRAFICA R$ 22.752.024,55 R$ 22.417.629,22 R$ 47.619.241,31

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MADEIRA R$ 81.685.076,22 R$ 73.054.864,27 R$ 207.305.053,63

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MANUTENCAO, REPARACAO, INSTAL. R$ 23.190.499,81 R$ 8.536.275,31 R$ 37.652.393,28

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MAQ, APARELHO ELETRICO R$ 193.627.226,13 R$ 242.084.848,66 R$ 355.570.850,59

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 355.296.642,64 R$ 391.075.095,28 R$ 669.842.590,83

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/METALURGIA R$ 336.100.331,59 R$ 254.131.749,61 R$ 374.139.337,73

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MINERAL NAO METALICO R$ 322.585.845,42 R$ 400.502.008,58 R$ 853.466.855,14

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MOVEIS R$ 62.500.246,69 R$ 82.840.120,42 R$ 250.432.081,37

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/OUTROS EQUIP TRANSPORTE R$ 13.026.714,26 R$ 22.907.784,03 R$ 361.427.281,33

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/PRODUTO DE METAL R$ 297.773.589,39 R$ 371.871.090,86 R$ 487.951.339,97

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 1.412.968.099,93 R$ 1.487.985.481,22 R$ 2.668.885.853,04

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/PRODUTOS DIVERSOS R$ 17.495.829,10 R$ 15.953.987,13 R$ 46.573.333,04

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/QUIMICA R$ 187.433.077,02 R$ 167.689.844,01 R$ 306.814.621,98

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/TEXTIL R$ 105.062.462,20 R$ 202.629.569,15 R$ 362.432.554,11

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/VEICULO, REBOQUE E CARROCERIA R$ 301.048.327,29 R$ 233.869.753,89 R$ 526.062.192,50

 INDUSTRIA EXTRATIVA/INDUSTRIA EXTRATIVA R$ 259.390.978,55 R$ 252.117.878,42 R$ 794.798.677,27



 

  
Elaboração própria 
Fonte dos dados: BNDES 

Volume contratado FINAME 2011 2012 2013

 AGROPECUARIA E PESCA/AGROPECUARIA R$ 794.034.548,51 R$ 1.190.220.809,04 R$ 1.482.221.692,23

 COMERCIO E SERVICOS/ADMINISTRACAO PUBLICA R$ 0,00 R$ 262.500,00 R$ 4.622.400,00

 COMERCIO E SERVICOS/AGUA, ESGOTO E LIXO R$ 255.578.617,83 R$ 533.098.834,69 R$ 557.084.425,84

 COMERCIO E SERVICOS/ALOJAMENTO E ALIMENTACAO R$ 26.752.040,63 R$ 54.939.060,28 R$ 83.925.114,86

 COMERCIO E SERVICOS/ARTES, CULTURA E ESPORTE R$ 6.521.239,60 R$ 26.736.150,25 R$ 35.710.238,80

 COMERCIO E SERVICOS/ATIV AUX TRANSPORTE E ENTREGA R$ 487.275.609,67 R$ 614.246.604,78 R$ 591.538.581,61

 COMERCIO E SERVICOS/ATIV FINANCEIRA E SEGURO R$ 4.125.504,93 R$ 4.605.311,08 R$ 57.189.521,43

 COMERCIO E SERVICOS/ATIV IMOBIL, PROFISSIONAL E ADM R$ 1.696.049.040,67 R$ 2.899.489.978,09 R$ 3.743.131.855,85

 COMERCIO E SERVICOS/COMERCIO R$ 2.543.264.771,32 R$ 6.436.647.525,15 R$ 7.883.948.472,29

 COMERCIO E SERVICOS/CONSTRUCAO R$ 3.590.399.246,22 R$ 4.225.068.653,56 R$ 4.724.266.239,11

 COMERCIO E SERVICOS/EDUCACAO R$ 40.304.458,09 R$ 129.501.433,18 R$ 77.429.435,85

 COMERCIO E SERVICOS/ELETRICIDADE E GAS R$ 461.882.336,89 R$ 242.313.405,72 R$ 334.504.394,03

 COMERCIO E SERVICOS/INFORMACAO E COMUNICACAO R$ 69.655.728,24 R$ 34.813.204,43 R$ 98.105.569,09

 COMERCIO E SERVICOS/OUTRAS ATIV SERVICOS R$ 17.830.306,88 R$ 31.656.571,07 R$ 51.759.366,97

 COMERCIO E SERVICOS/SAUDE E SERV SOCIAL R$ 95.964.879,40 R$ 181.923.327,43 R$ 357.085.274,65

 COMERCIO E SERVICOS/TELECOMUNICACOES R$ 297.195.091,87 R$ 493.548.793,70 R$ 965.414.616,96

 COMERCIO E SERVICOS/TRANSPORTE AEREO R$ 392.845.553,12 R$ 290.314.024,81 R$ 246.323.176,40

 COMERCIO E SERVICOS/TRANSPORTE AQUAVIARIO R$ 101.161.004,00 R$ 192.494.795,25 R$ 251.073.472,77

 COMERCIO E SERVICOS/TRANSPORTE TERRESTRE R$ 22.390.204.937,96 R$ 16.573.614.350,01 R$ 19.945.251.263,85

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/BEBIDAS R$ 273.924.095,80 R$ 719.116.654,32 R$ 317.894.470,22

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/BORRACHA E PLASTICO R$ 512.223.027,41 R$ 636.678.200,39 R$ 647.708.897,07

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/CELULOSE E PAPEL R$ 240.284.769,50 R$ 465.847.007,47 R$ 491.636.491,13

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/CONFEC, VESTUARIO E ACESSORIOS R$ 38.376.072,99 R$ 68.513.236,06 R$ 79.652.551,15

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/COQUE, PETROLEO E COMBUSTIVEL R$ 1.095.259.949,24 R$ 1.595.592.702,71 R$ 2.403.803.064,84

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/COURO, ARTEFATO E CALCADO R$ 41.277.638,63 R$ 136.500.301,28 R$ 110.918.408,82

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/EQUIP INFO, ELETRONICO, OTICO R$ 20.838.738,28 R$ 27.991.412,09 R$ 88.019.948,57

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/FARMOQUIMICO, FARMACEUTICO R$ 34.786.509,88 R$ 58.220.092,85 R$ 68.473.173,41

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/FUMO R$ 4.555.357,71 R$ 2.557.949,50 R$ 846.740,00

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/GRAFICA R$ 40.915.868,76 R$ 36.393.669,05 R$ 42.155.221,43

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MADEIRA R$ 138.555.361,69 R$ 308.617.966,32 R$ 365.169.677,96

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MANUTENCAO, REPARACAO, INSTAL. R$ 22.074.344,23 R$ 64.199.092,95 R$ 104.420.267,16

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MAQ, APARELHO ELETRICO R$ 275.708.190,44 R$ 342.407.164,97 R$ 349.287.486,23

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 443.284.340,41 R$ 831.097.938,39 R$ 740.464.809,31

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/METALURGIA R$ 335.423.730,28 R$ 469.069.195,05 R$ 1.368.328.432,07

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MINERAL NAO METALICO R$ 692.134.040,82 R$ 1.096.167.582,07 R$ 1.091.883.048,11

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MOVEIS R$ 152.835.254,44 R$ 306.701.221,49 R$ 311.453.616,15

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/OUTROS EQUIP TRANSPORTE R$ 163.285.494,85 R$ 243.623.355,62 R$ 336.183.935,00

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/PRODUTO DE METAL R$ 491.173.141,48 R$ 760.514.087,26 R$ 1.408.915.162,82

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 1.724.698.211,40 R$ 3.331.441.403,01 R$ 3.458.953.735,10

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/PRODUTOS DIVERSOS R$ 37.932.852,63 R$ 90.761.270,21 R$ 62.773.453,30

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/QUIMICA R$ 209.128.355,31 R$ 342.153.202,47 R$ 454.929.516,63

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/TEXTIL R$ 121.718.781,41 R$ 212.116.428,49 R$ 197.355.259,59

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/VEICULO, REBOQUE E CARROCERIA R$ 517.004.332,81 R$ 582.214.317,33 R$ 784.729.424,90

 INDUSTRIA EXTRATIVA/INDUSTRIA EXTRATIVA R$ 548.668.506,72 R$ 859.162.599,77 R$ 1.167.713.750,94



 

  
Elaboração própria 
Fonte dos dados: BNDES 

 
 

Volume contratado FINAME 2014 2015 2016

 AGROPECUARIA E PESCA/AGROPECUARIA R$ 1.059.940.236,92 R$ 235.612.683,45 R$ 209.781.609,17

 COMERCIO E SERVICOS/ADMINISTRACAO PUBLICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.613.888,01

 COMERCIO E SERVICOS/AGUA, ESGOTO E LIXO R$ 566.657.639,84 R$ 173.236.487,52 R$ 105.025.964,24

 COMERCIO E SERVICOS/ALOJAMENTO E ALIMENTACAO R$ 75.357.958,52 R$ 17.118.784,54 R$ 8.590.464,57

 COMERCIO E SERVICOS/ARTES, CULTURA E ESPORTE R$ 33.324.850,75 R$ 13.831.868,31 R$ 2.723.312,42

 COMERCIO E SERVICOS/ATIV AUX TRANSPORTE E ENTREGA R$ 650.673.129,67 R$ 290.696.433,20 R$ 115.724.117,71

 COMERCIO E SERVICOS/ATIV FINANCEIRA E SEGURO R$ 25.261.544,39 R$ 8.533.731,68 R$ 297.925,60

 COMERCIO E SERVICOS/ATIV IMOBIL, PROFISSIONAL E ADM R$ 3.363.597.841,66 R$ 1.262.214.256,67 R$ 703.016.004,11

 COMERCIO E SERVICOS/COMERCIO R$ 6.666.338.058,00 R$ 1.655.343.445,36 R$ 1.048.962.530,21

 COMERCIO E SERVICOS/CONSTRUCAO R$ 4.248.006.883,03 R$ 937.039.710,28 R$ 460.847.033,39

 COMERCIO E SERVICOS/EDUCACAO R$ 93.013.575,27 R$ 18.332.978,45 R$ 6.755.826,45

 COMERCIO E SERVICOS/ELETRICIDADE E GAS R$ 370.061.971,81 R$ 289.270.721,86 R$ 38.358.153,44

 COMERCIO E SERVICOS/INFORMACAO E COMUNICACAO R$ 164.051.437,65 R$ 30.633.851,63 R$ 32.811.724,52

 COMERCIO E SERVICOS/OUTRAS ATIV SERVICOS R$ 34.542.793,81 R$ 18.937.159,59 R$ 5.413.992,40

 COMERCIO E SERVICOS/SAUDE E SERV SOCIAL R$ 543.022.605,94 R$ 322.099.665,72 R$ 150.156.049,45

 COMERCIO E SERVICOS/TELECOMUNICACOES R$ 870.606.051,82 R$ 340.518.253,78 R$ 281.241.229,60

 COMERCIO E SERVICOS/TRANSPORTE AEREO R$ 244.388.952,00 R$ 43.083.790,00 R$ 0,00

 COMERCIO E SERVICOS/TRANSPORTE AQUAVIARIO R$ 72.990.557,77 R$ 50.698.917,72 R$ 2.804.830,00

 COMERCIO E SERVICOS/TRANSPORTE TERRESTRE R$ 20.136.447.071,29 R$ 6.022.886.912,87 R$ 3.921.120.374,22

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/BEBIDAS R$ 348.680.353,33 R$ 135.149.191,09 R$ 112.523.524,93

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/BORRACHA E PLASTICO R$ 611.282.817,53 R$ 180.295.372,85 R$ 98.850.169,78

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/CELULOSE E PAPEL R$ 520.241.061,58 R$ 127.273.054,78 R$ 98.635.272,86

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/CONFEC, VESTUARIO E ACESSORIOS R$ 54.471.084,01 R$ 14.515.931,42 R$ 7.004.184,56

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/COQUE, PETROLEO E COMBUSTIVEL R$ 1.578.724.209,99 R$ 539.525.673,16 R$ 213.069.801,96

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/COURO, ARTEFATO E CALCADO R$ 96.191.005,38 R$ 12.359.107,14 R$ 8.483.112,10

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/EQUIP INFO, ELETRONICO, OTICO R$ 137.065.849,57 R$ 35.911.517,33 R$ 5.920.272,09

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/FARMOQUIMICO, FARMACEUTICO R$ 102.459.553,13 R$ 13.798.583,09 R$ 17.295.502,87

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/FUMO R$ 887.257,50 R$ 104.400,00 R$ 99.200,00

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/GRAFICA R$ 48.478.007,58 R$ 8.930.973,05 R$ 5.862.568,40

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MADEIRA R$ 309.413.228,82 R$ 107.082.995,71 R$ 61.013.003,11

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MANUTENCAO, REPARACAO, INSTAL. R$ 85.419.398,95 R$ 14.449.717,01 R$ 13.869.042,81

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MAQ, APARELHO ELETRICO R$ 507.249.385,19 R$ 265.127.073,08 R$ 27.607.521,42

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 830.499.724,56 R$ 507.858.368,65 R$ 51.969.770,93

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/METALURGIA R$ 1.415.675.032,42 R$ 273.621.018,87 R$ 32.702.826,04

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MINERAL NAO METALICO R$ 985.159.764,14 R$ 220.155.853,76 R$ 75.458.721,70

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/MOVEIS R$ 255.594.863,82 R$ 59.391.844,17 R$ 15.329.338,67

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/OUTROS EQUIP TRANSPORTE R$ 57.400.615,80 R$ 144.656.732,33 R$ 89.213.588,50

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/PRODUTO DE METAL R$ 419.828.892,05 R$ 105.612.954,63 R$ 55.329.855,51

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 2.961.445.349,01 R$ 657.454.110,94 R$ 485.779.457,93

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/PRODUTOS DIVERSOS R$ 68.849.411,75 R$ 18.366.792,05 R$ 9.527.413,31

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/QUIMICA R$ 398.647.251,36 R$ 85.796.590,83 R$ 76.702.873,70

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/TEXTIL R$ 128.902.708,56 R$ 46.020.367,80 R$ 7.027.520,38

 INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO/VEICULO, REBOQUE E CARROCERIA R$ 307.588.581,75 R$ 215.698.956,24 R$ 94.501.862,70

 INDUSTRIA EXTRATIVA/INDUSTRIA EXTRATIVA R$ 810.679.850,11 R$ 328.307.028,89 R$ 74.793.100,46


