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Em geral, o aumento da produtividade é considerado o único 
modo sustentável para se melhorar os padrões de vida no longo 
prazo. A economia brasileira teve períodos de forte crescimento, 
em especial até 2010, mas o país tem tido um mau desempenho 
em termos de produtividade agregada. O governo federal 
implementou muitos programas que tiveram os objetivos de 
estimular o crescimento estável e promover a competitividade 
nas indústrias brasileiras, ainda que o conhecimento sobre seus 
resultados seja escasso até o momento. 

Este estudo oferece um panorama de diversos programas brasileiros de apoio a 
empresas – incluindo financiamento produtivo, consultoria de negócios, cadeia de 
valor, promoção à exportação e apoio à inovação – bem como uma avaliação dos 
efeitos de um subconjunto desses programas na produtividade, nos empregos e nos 
salários reais no Brasil. O acesso a um singular conjunto de banco de dados de empresas 
brasileiras e de beneficiárias de diversos programas compartilhados com o Escritório 
de Avaliação e Supervisão (OVE – Office of Evaluation and Oversight) permitiu a 
análise desses programas ao longo de um período de onze anos, de 2002 a 2012. 

Empresas e Programas

As empresas brasileiras, na média, são pequenas e operam predominantemente nos 
setores de comércio e serviços. O tamanho médio das empresas se diferencia por 
setor, com as empresas industriais sendo maiores do que as do setor de serviços 
e muito maiores do que as de comércio. O emprego médio nas empresas cresceu 
pouco durante o período, e menos da metade das empresas com 50 empregados 
ou menos sobreviveu. Ainda que o nível médio de escolaridade dos empregados 
tenha aumentado um pouco, em nenhum setor este nível chegou ao ensino médio 
completo (12 anos).
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O OVE teve acesso aos dados administrativos de 34 programas oferecidos por dez 
instituições brasileiras. Cerca de 900 mil empresas participaram de pelo menos um 
programa, e o número de participantes por ano aumentou no decorrer do período. 
A provisão de capital de investimento correspondeu a cerca de dois terços de quase 
1,5 milhão de tratamentos. As empresas que receberam treinamento de exportação 
e apoio de inovação eram, em média, maiores do que as beneficiárias de outros 
tipos de suporte, e pagaram salários acima da média, além de terem contratado 
empregados com escolarização mais alta. Os apoios na forma de capital de giro e, 
em menor escala, capital de investimento, chegaram a empresas que eram menores, 
pagaram salários mais baixos e contrataram empregados menos qualificados do que 
a média nacional.   

Impactos

A natureza interligada desses programas dificulta a atribuição de efeitos a uma 
única intervenção, um problema inerente a avaliações de impacto de intervenções 
complexas ou múltiplas. Além disso, o tamanho e a complexidade dos programas 
sobrepostos inviabilizaram a realização de regressões que controlassem por 
multitratamentos usando o conjunto completo de programas. Assim, o OVE 
decidiu restringir as análises de regressão somente para as empresas que receberam 
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tratamento de um único programa. Este estudo cobre cerca de 600 mil empresas, 
cada uma delas participando de apenas um dos seis programas que puderam ser 
avaliados considerando esse critério.  

Ainda que o índice de sobrevivência das empresas que receberam tratamento seja mais 
alto do que o valor esperado para a empresa brasileira típica, apenas alguns desses 
tipos de tratamento foram associados a impactos positivos e altamente significativos 
do ponto de vista estatístico na produtividade de empresas maiores; e, ainda, outros 
poucos programas foram associados a impactos de grande magnitude. Os programas 
que apoiaram empresas no setor da indústria obtiveram um resultado melhor, 
enquanto houve pouquíssimos resultados positivos nos setores de comércio e serviços. 
As regressões também revelaram poucos impactos positivos dos programas em outros 
resultados. De fato, as intervenções estudadas tiveram maior probabilidade de estarem 
associadas a reduções nos salários, e tiveram a mesma probabilidade de mostrar 
resultados negativos e positivos nos empregos. Em resumo, houve poucos resultados 
positivos em produtividade ou outros indicadores; na maior parte dos casos nenhum 
impacto foi encontrado, ou os resultados de regressão foram inconclusivos.  

A escassez de impactos positivos sugere a necessidade de se revisitar o escopo, desenho 
e monitoramento dos programas de suporte a empresas no Brasil. Os programas 
estudados nesta análise não exigiam que as empresas beneficiárias investissem 
em novas tecnologias ou tomassem medidas para se tornarem mais eficientes. Os 
programas não definiam explicitamente a produtividade como um resultado a 
ser buscado, nem, tampouco, estabeleciam mecanismos para monitorar ganhos 
em produtividade. Um desafio-chave para o futuro seria o desenho de programas 
focalizados na obtenção de resultados e que incluíssem, desde o início, melhores 
sistemas para o monitoramento e a avaliação de seus impactos. 



5

As empresas brasileiras, na média, são pequenas e operam predominantemente nos setores de comércio e serviços. O tamanho médio das empresas se diferencia por 
setor, com as empresas industriais sendo maiores do que as do setor de serviços e muito maiores do que as de comércio.
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Introdução

O Escritório de Avaliação e Supervisão (Office of Evaluation 
and Oversight – OVE), como parte de seu programa de trabalho 
de 2017, realizou um estudo dos principais tipos de programas 
de suporte a empresas (ou programas de desenvolvimento 
produtivo, PDPs) implementados por instituições brasileiras. 
O estudo tem dois objetivos, e cada um deles será abordado 
em uma parte específica. A Parte I descreve o perfil e o alcance 
dos programas PDP no Brasil. A Parte II avalia se, e como, 
as abordagens implementadas pelas instituições brasileiras 
afetaram os resultados no nível da empresa, especificamente 
a produtividade, mas também os empregos e os salários reais. 
O Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID 
ou Banco) apoia esses tipos de programas na América Latina e 
no Caribe (ALC). No entanto, em vez de avaliar os projetos do 
Banco, o objetivo mais amplo deste exercício é aprender com a 
experiência brasileira para orientar futuras decisões estratégicas 
relacionadas ao apoio do Banco para o desenvolvimento 
produtivo na Região. 

Em geral, o aumento da produtividade é considerado o único modo sustentável para se 
melhorar os padrões de vida no longo prazo. Um aumento na produtividade permite 
uma redução no uso de recursos e um aumento de produção nas empresas em nível 
agregado. Um aumento agregado da produtividade geralmente resulta em um maior 
PIB per capita, e tipicamente um aumento da produtividade do trabalho também é 
uma condição necessária (mas nem sempre suficiente) para o aumento dos salários. 
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Contudo, nos anos recentes, o Brasil teve um mau desempenho em termos de 
produtividade do trabalho e da produtividade total dos fatores (PTF).1 Os ganhos 
de produtividade, verificados até 2008, se deram em grande parte porque a formação 
básica da força de trabalho melhorou, aumentando o capital humano.2 Além disso, 
verificou-se pouco crescimento na eficiência trazida pela incorporação de tecnologia, 
pela expansão da escala de produção, pela melhoria no ambiente de trabalho ou por 
outros fatores que afetam a produtividade do trabalho e a PTF.3 Depois de 2008, o 
ritmo de crescimento da produtividade diminuiu drasticamente, em especial por causa 
da crise financeira e da subsequente desaceleração da economia brasileira.4 De 2002 
a 2012, a PTF revelou uma leve diminuição de 0,01%.5 A produtividade do trabalho 
diminuiu no setor da indústria e ficou estagnada no setor de serviços, enquanto o 
emprego nos dois setores aumentou (Banco Mundial, 2016). 

A manutenção do crescimento do PIB requer o crescimento na produtividade nos 
anos futuros. Considerando que as projeções demográficas do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) não prevêem altas taxas no crescimento de população 
ou no número de empregos, isto indica que o crescimento do PIB dependerá cada vez 
mais do aumento da produtividade.6 A evolução na produtividade tem sido um tópico 
de debate no Brasil. Independente da medida usada – trabalho, capital ou PTF – é 
necessário que se estude a evolução da produtividade, seja no nível agregado ou da 
empresa, para se entender e monitorar a competitividade do país.7 

A literatura descreve uma gama de políticas em nível macro e micro para se superar 
as causas principais da baixa produtividade.8 Algumas políticas mais gerais têm 
como objetivo aumentar o desempenho do mercado e a eficiência geral de fatores 
de produção a partir da redução da informalidade; das reformas dos mercados de 
trabalho e financeiro; e das melhorias da infraestrutura, dos regimes fiscais, dos 
sistemas educacionais, e do clima empresarial.9 Outras políticas mais focalizadas têm 
como objetivo abordar as deficiências de mercado que prejudicam a produtividade das 
empresas por meio da provisão de crédito subsidiado, subvenções e isenções fiscais. 
Ainda que as políticas gerais sejam de extrema relevância para a agenda de políticas 
públicas, este estudo se concentra nos programas mais focalizados cujos principais 
beneficiários são as empresas.

Durante o começo da década de 2000, o governo federal implementou diversos 
programas e políticas que tiveram o objetivo de estimular a competitividade nas 
indústrias brasileiras; incluindo a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio 
Exterior de 2003, a Política de Desenvolvimento Produtivo de 2008, e o Plano Brasil 
Maior de 2011.10 O governo incentivou muitas agências brasileiras a apoiarem o 
crescimento estável, a inovação e as exportações. Outros programas existiam há mais 
tempo e cresceram como resultado de diversas iniciativas implantadas pelo governo 
para mitigar os efeitos da crise financeira global de 2008.
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introdução

Esses programas são parte de uma tendência crescente na ALC de se criar PDPs 
para apoio das empresas.1 1 Os arranjos institucionais, as políticas e os instrumentos 
financeiros variam de acordo com a diversidade das circunstâncias setoriais e dos 
países na Região. No entanto, a lógica dos PDPs é de que as deficiências do mercado 
impedem a empresa de atingir o seu potencial de gerar empregos e renda. Se este 
apoio abordar corretamente essas deficiências de mercado, o mesmo possibilitará 
a empresa operar com mais eficiência e, por sua vez, aumentará o bem-estar social 
derivado de uma maior concorrência, inovação e acesso a mercados externos ou de 
uma melhor coordenação em aglomerados e cadeias de valor (Agosin e Fernandez-
Arias, 2014; Stein, 2014). Mais especificamente, seria esperado que a produtividade 
de uma empresa aumentasse se o apoio do PDP efetivamente a ajudasse a se tornar 
mais eficiente por meio do financiamento de inovação, modernização do capital, e 
apoio à melhoria das habilidades gerenciais do empresário. 

No entanto, os PDPs de apoio a empresas também são alvo de críticas. No passado, 
a implementação de políticas de industrialização e de substituição de importação na 
Região revelou que políticas orientadas a esse particular poderiam levar à busca de 
renda econômica e à captura de políticas públicas por interesses privados (Agosin 
e Fernandez-Arias, 2014), prejudicando o funcionamento dos mercados (Rodrick, 
2004). Em geral, as barreiras protecionistas e os subsídios creditícios costumam 
beneficiar indústrias bem organizadas e de baixa produtividade (Fristchtak e Moreira, 
2015). Os subsídios creditícios podem levar à alocação ineficiente de recursos na 
economia se empresas ineficientes ocuparem o espaço de empresas mais eficientes e 
produtivas (Johnston e PerBrekk, 1999). Da mesma forma, critica-se os bancos de 
desenvolvimento pela provisão de taxas de juros de longo prazo subsidiadas porque 
estariam criando empecilhos para o desenvolvimento de um mercado de crédito de 
longo prazo. Este tipo de empréstimo subsidiado poderia estar tomando o lugar de 
créditos que, de outra forma, seriam fornecidos por agentes privados em um mercado 
livre (McKinnon, 1973; Cohen e Noll, 1991).12 

O Banco vem realizando significativos esforços para avaliar a efetividade de 
diferentes PDPs individuais e seus efeitos indiretos.13 Este estudo tem como objetivo 
complementar esses esforços ao fornecer evidências robustas dos impactos de diferentes 
tipos de apoio de PDPs em um país onde o Grupo BID tem sido bem ativo.



1

Este estudo oferece um panorama de diversos programas brasileiros de apoio a empresas bem como uma avaliação dos efeitos de um subconjunto desses programas na 
produtividade, nos empregos e nos salários reais no Brasil.
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“Head 1”: Unit bold 
48/40#1Produtividade e 
Apoio a Empresas 
no Brasil

A. os tiPos de APoio de PdP no brAsil 

As diversas PDPs no Brasil podem ser categorizadas em cinco 
abordagens principais ligadas a uma cadeia de resultados: 
financiamento produtivo, consultoria de negócios, cadeia de 
valor, promoção à exportação e apoio à inovação. A Tabela 
1.1 mapeia essas categorias de intervenção com seus produtos, 
resultados e impactos esperados. 

Fonte: OVE
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Financiamento produtivo. A média de financiamento para o setor privado no Brasil 
(59% do PIB) é muito mais baixa do que a média em economias avançadas (112% do 
PIB).14 As restrições de acesso ao financiamento dificultam a expansão das empresas 
e os planos de modernização. As causas principais podem estar relacionadas tanto às 
falhas institucionais (Estado de direito frágil, informalidade, ausência de base legal 
para agências de crédito etc.) quanto às falhas de mercado, tais como seleção adversa e 
risco moral em mercados de crédito.15 Assim, no Brasil, além de reformas regulatórias, 
um número significativo de intervenções foram desenvolvidas para aliviar as restrições 
de crédito e oferecer às empresas o capital de que precisam para se expandirem e se 
modernizarem. O OVE categorizou o financiamento produtivo em dois tipos: capital 
de giro e capital de investimento. 

•	 Capital de giro: atende às obrigações diárias financeiras da empresa, incluindo 
salários, fornecedores de matéria-prima, impostos e custos gerais de operação.

• Capital de investimento: financia projetos de longo prazo, como a expansão da 
empresa, modernização das suas instalações e do maquinário, além da criação de 
novos produtos e serviços. 

Consultoria de negócios.16 Especialmente as pequenas e médias empresas (PMEs) 
carecem de informações adequadas sobre regulações básicas, gestão ambiental e 
administração. Os programas que o OVE classificou como consultorias de negócios 
dão apoio ao desenvolvimento de planos de negócios e à elaboração de estratégias de 
negócios para melhorar o desempenho, o crescimento e, possivelmente, a produtividade 
da empresa.17 Esse suporte em geral é combinado com outros tipos, como financiamento 
produtivo ou cadeia de valor. 

Cadeia de valor.18 O apoio de cadeia de valor se baseia na ideia de que empresas 
individuais podem se beneficiar de associações produtivas, e tem como objetivo 
ajudar a criar redes locais de organizações especializadas, serviços e conhecimento.19 O 
conceito de cadeia de valor foi amplamente adotado como uma ferramenta política para 
programas de desenvolvimento econômico local por agências de desenvolvimento em 
diversos países, incluindo o Brasil, a França, o Japão e a Coreia do Sul.20

Exportações. A ausência de conhecimento transnacional sobre mercados, fornecedores 
e tecnologias, e o acesso limitado ao crédito são barreiras para o acesso das empresas aos 
mercados internacionais (Crespi et al., 2011). Os programas de promoção à exportação 
visam corrigir deficiências de mercado (assimetria de informação/ seleção adversa/ risco 
moral) que funcionam como obstáculos para a exportação. Estes programas também 
beneficiam a economia doméstica, uma vez que “aprender por meio da exportação” pode 
levar as empresas a inovarem e serem mais produtivas (Greenaway e Kneller, 2007). A 
hipótese é que a exposição à concorrência em mercados estrangeiros força as empresas a 
serem mais eficientes para enfrentarem competidores externos. O OVE classificou apoios 
de promoção à exportação em dois tipos: crédito de exportação e treinamento de exportação. 
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Apoio à inovação. Os retornos sociais da inovação podem ultrapassar os retornos 
privados, de modo que os investidores não colhem todos os benefícios do investimento. 
Assim, as empresas podem carecer de incentivos para inovar. Além disso, as firmas 
enfrentam obstáculos à inovação. As assimetrias de informação podem prejudicar as 
análises de custo-benefício dos projetos, e a inovação pode implicar em problemas 
de coordenação, uma vez que depende de investimentos complementares em capital 
humano, infraestrutura tecnológica e conhecimento.21 Como a inovação tem efeitos 
intangíveis positivos, políticas públicas são necessárias para abordar essas questões.22  
Os instrumentos de política podem incluir financiamento à ciência e projetos de 
pesquisa, empréstimos e subvenções a empresas, financiamento para start-ups e 
treinamento para a adoção de novos produtos e processos.23

b. As instituições e seus ProgrAmAs de APoio PdP

A Figura 1.1 apresenta um diagrama institucional de apoio PDP às empresas nas 
categorias discutidas acima. O OVE estabeleceu parcerias com nove destas entidades 
para obter dados para este estudo.

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que é subordinada 
diretamente à Presidência da República, foi criada para fortalecer o vínculo entre as 
políticas do governo e as estratégias de negócios.24 

•	 Treinamento para Exportação: a ABDI forneceu treinamento para exportação 
por meio de uma cooperação técnica financiada pela União Europeia (UE), 
conhecida como o Programa de Apoio para a Inserção Internacional de 
Pequenas e Médias Empresas. Implementado de 2008 a 2012, o projeto 
consistiu em treinamento de exportação, apoio à pesquisa e incentivo ao 
acesso a equipamentos de alta tecnologia para promover a cooperação entre 
instituições do Brasil e da UE. A iniciativa foi financiada pelo país e pela UE 
e executada pela ABDI.

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) 
foi criada em 2003 para promover a exportação de produtos e serviços e abrir 
mercados externos para empresas brasileiras. A APEX é responsável por coordenar 
e implementar políticas de promoção à exportação e atrair investimento estrangeiro 
direto para empresas de todos os tamanhos.25 

•	 Treinamento para Exportação: a APEX patrocina consórcios de exportação, 
promove empresas brasileiras em feiras de negócios internacionais, promove 
pesquisas de mercado e o desenvolvimento de marcas, e divulga informações 
sobre comércio exterior. Para oferecer esses apoios, a APEX faz parcerias com 
o setor privado, organizações não governamentais, o SEBRAE e instituições 
públicas. O principal público-alvo da agência são as pequenas e médias 
empresas. 
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem um papel 
importante no financiamento de investimentos de longo prazo para empresas de 
todos os setores. A maioria dos programas do BNDES oferece crédito e empréstimos 
para empresas de todos os tamanhos, ainda que o Cartão BNDES tenha como foco 
específico as pequenas e médias empresas.26

•	 Capital de Investimento: o BNDES oferece capital de investimento por meio 
do BNDES Automático, da Agência Especial de Financiamento Industrial 
(FINAME) e do Cartão BNDES.27 Os recebedores de capital de investimento 
do BNDES devem comprar localmente equipamentos e itens para a melhoria 
produtiva.

- O BNDES Automático é voltado para o financiamento de investimentos em 
projetos estimados em menos de R$20 milhões. O financiamento é fornecido 
indiretamente por meio de instituições financeiras credenciadas pelo 
BNDES. Os empréstimos têm como objetivo o investimento em construção, 
expansão e modernização de ativos fixos, bem como em projetos de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) e inovação em setores tão variados quanto indústria, 
comércio, serviços, agricultura, silvicultura, pesca e aquacultura. 

- O Cartão BNDES é uma linha de crédito rotativo e pré-aprovado, 
e com taxas de juros abaixo daquelas de mercado, que tem como alvo 
específico as pequenas e médias empresas (definidas como empresas cujo 
faturamento anual não ultrapasse R$90 milhões). O crédito é repassado a 
bancos credenciados, e todas as transações são feitas pela internet. 

- O BNDES Finame financia até 80% do valor da produção e comercialização de 
maquinário e equipamento nacional das empresas beneficiárias. As máquinas 
e equipamentos (e seus fabricantes) devem ser previamente credenciados 
pelo BNDES e suas compras podem ser parceladas em até 120 meses. Os 
intermediários financeiros credenciados pelo BNDES são responsáveis pela 
seleção, análise de risco de crédito e limite de crédito para cada empresa que 
solicita o financiamento. O financiamento é voltado para empresas de todos 
os tamanhos em conformidade com suas obrigações fiscais e sociais. 

- O Crédito de Exportação: A linha de crédito de exportação do BNDES 
se chama Pré-embarque. Para obtê-la, os beneficiários devem atender 
um certo índice de nacionalização (em geral de 60%, sendo definido em 
termos do valor do item) ou limites de produção nacional definidos pelo 
BNDES. Assim como o BNDES Finame, os intermediários financeiros 
são responsáveis pela seleção, análise de risco de crédito e pelo limite 
de crédito para cada empresa que solicita o apoio. Da mesma forma, o 
programa é voltado para empresas de todos os tamanhos em conformidade 
com suas obrigações fiscais e sociais.
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A Confederação Nacional da Indústria (CNI) é composta por um grupo de entidades 
empresariais do setor industrial e tem como objetivo impulsionar a competitividade 
nas indústrias brasileiras. A CNI coordena um sistema de 27 federações nos estados 
e no Distrito Federal do Brasil, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI), o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Instituto Euvaldo Lodi (CNI-IEL), 
que funciona como um elo entre a indústria e a academia. 

• Consultoria de Negócios: A CNI oferece consultoria de negócios por meio de 
qualificação de empreendedorismo e treinamento de negócios e administração. 
A CNI também oferecia diagnósticos de competitividade em três estados 
brasileiros (Ceará, Paraíba e Pernambuco) por meio do programa FINPYME 
DIAGNOSTICS.28 Os projetos são implementados por meio de associações da 
indústria em cada estado. As pequenas e médias empresas precisam pagar uma 
taxa simbólica de inscrição e precisam estar ativas há pelo menos três anos, de 
preferência com declarações financeiras auditadas disponíveis e com projetos de 
expansão planejados.

• Cadeia de Valor: essa forma de apoio é fornecida por meio da CNI e CNI-IEL. 

- O apoio da CNI é voltado para as micro, pequenas e médias empresas 
no setor da indústria por meio do Programa de Apoio a Competividade 
da Micro e Pequena Indústria (PROCOMPI).  Este programa fornece os 
apoios de treinamento e certificação voltados para as cadeias de valor em 
conjunto com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE) e sindicatos e associações regionais da indústria. Os parceiros 
buscam as pequenas e médias empresas para participar, e os participantes 
pagam uma taxa de inscrição simbólica. 

figurA 1.1
O Diagrama 
Institucional

Fonte: OVE 
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- A CNI-IEL oferece o apoio de cadeia de valor por meio do Programa de 
Qualificação de Fornecedores (PQF). O objetivo deste programa é o de 
atualizar e melhorar a capacidade produtiva dos fornecedores das cadeias 
de valor por meio de treinamento, orientação e certificação a pequenas e 
médias empresas que fazem parte destas cadeias.

• Treinamento para Exportação: A CNI também fornece apoio na forma de 
treinamento para exportação por meio de seu Plano de Ação Setorial (PAS). 
O treinamento compreende cursos, diagnósticos e serviços especializados, 
tais como promoção comercial e informação de mercado para melhorar o 
acesso de pequenas e médias empresas a mercados externos. As atividades 
são promovidas em conjunto com associações industriais em nível estadual e 
a APEX. Os participantes pagam uma taxa de inscrição, mas a participação é 
gratuita para empreendedores afiliados a sindicatos empresariais. O programa é 
predominantemente voltado para pequenas e médias empresas.

A Agência Nacional de Inovação e Pesquisa (FINEP) é a agência pública responsável 
por administrar e direcionar recursos nacionais para projetos de inovação. Subordinada 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, a FINEP auxilia os 
esforços de inovação das empresas por meio de crédito subsidiado e subvenções.

• Apoio à Inovação. A FINEP oferece apoio à inovação por meio de programas 
centralizados e descentralizados.

Programas centralizados:

- Reembolsável é uma linha de crédito subsidiado lançada em 2004 sob a 
alçada da política industrial nacional. Os fundos reembolsáveis financiam 
até 90% dos custos de aquisição de equipamentos, produtos, treinamento, 
serviços de consultoria e software de empresas de todos os tamanhos em 
busca de esforços de inovação alinhados com as políticas do governo 
federal. O programa tem como objetivo aumentar a competitividade de 
empresas domesticamente e no exterior, incrementar os investimentos em 
P&D no país, e tornar as empresas mais compatíveis tecnologicamente em 
seus setores.

- Subvenção Econômica foi criada para subsidiar a inovação empresarial, 
sendo o primeiro instrumento deste tipo no Brasil, com o objetivo de 
aumentar a competitividade de empresas e da economia nacional. O 
programa consiste de subvenções públicas para financiar a contrapartida 
de custos operacionais de projetos de inovação realizados pelas próprias 
empresas. A empresa é selecionada com base em sua capacidade técnica, 
na adequação de suas instalações de P&D, e na qualidade do projeto (o 
grau de inovação, as expectativas de faturamento e os impactos esperados 
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no mercado). O programa é aberto a empresas de todos os tamanhos 
nos setores de bens de capital, semicondutores e software, farmacêuticos, 
aeroespaço, nanotecnologia, biotecnologia e energia renovável.

- Subvenção Pesquisador foi um programa de vida curta (2006-2007) que 
ofereceu fomento para empresas inovadoras reembolsarem por três anos os 
salários pagos a pesquisadores contratados, com um limite de R$7 mil e 
R$5 mil por mês para doutores e mestres, respectivamente. As empresas 
enviavam seus projetos on-line para a FINEP e os defendiam oralmente 
para um painel selecionado. A FINEP também considerava o histórico de 
implementação de projetos da empresa ao tomar a decisão final. Os projetos 
precisavam ser consistentes com as prioridades da política industrial do 
Brasil. Um percentual de 30% dos recursos do programa eram dedicados 
às regiões Norte e Nordeste, ainda que o programa fosse aberto a todas as 
empresas no país, em conformidade com suas obrigações fiscais e sociais. 

Programas descentralizados:

- Juro Zero: O programa Juro Zero, criado no fim de 2005, oferecia 
empréstimos sem juros, indexados à inflação, a pequenas e médias empresas 
com rendimentos anuais inferiores a R$10,5 milhões. O programa era 
orientado pela demanda e foi implementado por meio de parcerias com 
instituições de pesquisa, associações empresariais e câmaras da indústria que 
pré-qualificavam as propostas de pequenas e médias empresas. A FINEP 
fez uma parceria com agências regionais em cinco estados,29 ainda que a 
aprovação final fosse dela, e o programa requeria 20% de garantia dos donos 
de pequenas e médias empresas.

- Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas (PAPPE): A FINEP lançou o 
PAPPE em associação com fundações de amparo à pesquisa em nível estadual 
com o objetivo de fortalecer e integrar os sistemas de inovação regionais 
e nacionais por meio de subvenções a pequenas e médias empresas. O 
programa teve três versões até o momento, que se diferenciam basicamente 
apenas na cobertura geográfica.30 Ao fim de 2003, a FINEP lançou o 
primeiro PAPPE com parcerias em 17 estados brasileiros para selecionar 
empresas com base na intensidade de inovação de cada empresa, além da 
viabilidade do negócio e os impactos sociais e econômicos dos projetos. Em 
2006, o programa foi expandido como PAPPE Subvenção com o objetivo 
de descentralizar o fomento econômico do governo para pequenas e médias 
empresas e estabelecer novas parcerias colaborativas em nível estadual. Em 
2010, a FINEP lançou o PAPPE Integração com o objetivo de estimular 
a capacidade de inovação e a vantagem competitiva de pequenas e médias 
empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, áreas estas que foram 
identificadas como negligenciadas pelos programas anteriores. Em todos os 
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casos, as empresas fizeram inscrição on-line usando formulários padrão de 
pré-qualificação, e suas propostas foram examinadas por parceiros, com a 
aprovação final da FINEP. O programa é voltado para pequenas e médias 
empresas em conformidade com obrigações sociais e fiscais com receita 
anual inferior a R$2,4 milhões.

- PRIME: Em 2009, a FINEP lançou o PRIME, um programa de fomento 
voltado para pequenas e médias empresas de base tecnológica, que existam 
há não mais de dois anos e que estejam no estágio pré-operacional. O 
PRIME se baseia em acordos de cooperação institucional firmados entre 
a FINEP e operadores descentralizados para fornecer os recursos e a 
infraestrutura fundamentais para atender às necessidades de empresas 
nascentes e de alto valor agregado. O programa oferece fundos não 
reembolsáveis de até R$120 milhões para auxiliar o custeio de recursos 
humanos e gastos com consultoria de pequenas e médias empresas de base 
tecnológica. Para participar, as empresas precisam ter alta propensão para 
inovação em produtos ou serviços, além de um plano de negócios que 
inclua desafios e metas viáveis.

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) tem sido o principal agente de financiamento 
do governo no Nordeste do país desde 1954, dois anos depois de sua fundação. 
O BNB oferece linhas de crédito de capital de giro e investimento para micro, 
pequenas e médias empresas, enquanto também oferece outras soluções de negócios 
tradicionais, como poupanças e certificados de depósito, além de contas correntes, 
seguros e recebimento de pagamentos de contas diversas. Em todos os casos, o BNB 
é responsável pela análise de risco de crédito e pela definição do limite de crédito às 
empresas com base em reciprocidades e garantias. O crédito é disponibilizado para 
empresas de todos os tamanhos em conformidade com suas obrigações sociais e fiscais.

• Capital de giro: o BNB oferece capital de giro por meio de seus próprios fundos 
e cofinancia o apoio de capital de giro oferecido pelo Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste (FNE). 

• Capital de investimento: o BNB fornece capital de investimento por meio de seus 
próprios fundos enquanto também cofinancia o suporte oferecido pelo FNE. 

• Crédito de exportação: o BNB oferece linhas de crédito de exportação para 
micro, pequenas e médias empresas desde o início de suas operações em 1954. 

Criados em 1989, os Fundos Constitucionais de Financiamento – Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), Fundo Constitucional 
de Financiamento do Norte (FNO) e o FNE – são supervisionados pelo Ministério 
da Integração Nacional (MI), que define suas orientações e prioridades de 
investimento, bem como monitora e avalia os programas financiados. Os recursos 
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dos Fundos vêm de transferências do Tesouro Nacional de 3% da arrecadação do 
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Desse total, o 
FNE fica com a parcela de 1,8% e os outros dois fundos (FCO e FNO) ficam cada 
um com uma parcela de 0,6%. O FNO e o FNE são administrados pelo Banco da 
Amazônia e BNB, respectivamente. O administrador do FCO é o Banco do Brasil.

• Capital de giro: o FNO, FNE e o FCO fornecem capital de giro por meio 
do Banco da Amazônia, do BNB e do Banco do Brasil, respectivamente. Em 
todos os casos, o banco é responsável pela análise de risco de crédito e pelo 
tamanho do limite de crédito, que varia de 70% a 100% da quantia total do 
projeto, dependendo do tamanho e da localização da empresa. As taxas de 
juros e a duração do empréstimo são determinados com base no tamanho da 
empresa e no propósito do financiamento. O programa atende empresas de 
todos os tamanhos em conformidade com suas obrigações socais e fiscais.

• Capital de investimento: Todos os três fundos também oferecem o apoio 
classificado como capital de investimento, cada um deles usando os mesmos 
intermediários com as mesmas condições de financiamento e requisitos do 
apoio de capital de giro.  

• Crédito de exportação: o FNE fornece linhas de crédito de exportação na 
região Nordeste do país. Tal como ocorre com os apoios de capital de giro e 
de capital de investimento oferecidos, o intermediário financeiro é o BNB, e 
as condições de crédito e participação são as mesmas. 

O SEBRAE é o principal provedor de programas de apoio a micro e pequenas 
empresas (MPE) no Brasil.31 Historicamente, o SEBRAE colabora tanto com o 
BNDES e a FINEP em capital de risco e fundos de investimento privados que têm 
o objetivo de estimular start-ups inovadoras, e com a APEX e a CNI na promoção 
à exportação. O SEBRAE oferece quase todos os tipos de PDPs.

• Capital de giro: o Fundo de Aval às MPEs (FAMPE) do SEBRAE oferece 
garantias de até 80% do valor total do empréstimo para capital de giro, 
contingente ao tamanho da empresa, concedidos por bancos estatais em nível 
nacional, que são responsáveis pela seleção, análise de risco de crédito e pelo 
limite de crédito para cada MPE.

• Capital de investimento: o FAMPE do SEBRAE também oferece garantias 
de empréstimo para capital de investimento concedido pelos mesmos 
intermediários financeiros e sob as mesmas condições mencionadas acima. 

• Consultoria de Negócios: o SEBRAE promove uma gama de atividades de 
consultoria de negócios para MPEs, incluindo orientação, treinamento, 
capacitação, aplicação de ferramentas de gestão e auto-diagnóstico, call center 
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e suporte on-line gratuitos, além de educação financeira sobre o uso de linhas 
de crédito. Essas formas de apoio estão disponíveis tanto para MPEs quanto 
para empreendedores individuais.32

• Apoio de cadeia de valor: o SEBRAE oferece estudos de diagnóstico, certificação, 
elaboração de planos de ação e treinamento facilitado para MPEs para melhor 
conectá-las às cadeias de valor. Os projetos são propostos por organizações do 
setor privado em parceria com o SEBRAE, sindicatos, universidades, prefeituras e 
autoridades do governo, que mobilizam as empresas. Os programas são voltados 
para MPEs.

• Treinamento de exportação: o SEBRAE promove feiras de exportação, cursos e 
certificações de exportação de reconhecimento internacional a MPEs, em geral 
em conjunto com a APEX, CNI, e associações empresariais. 

• Treinamento de inovação: o SEBRAE oferece certificados, programas de 
transferência de tecnologia, incubadoras e apoio de desenvolvimento de produtos 
voltados à promoção de inovação entre as MPEs brasileiras.

c. um PAnorAmA dAs emPresAs brAsileirAs e beneficiários 
dos ProgrAmAs 

1. O perfil das Empresas Brasileiras33

As empresas brasileiras, na média, tendem a ser pequenas. A Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) fornecida pelo Ministério do Trabalho, inclui dados sobre 
5.429.239 empresas específicas durante 2002-2012. O tamanho médio das empresas, 
medido pelo número de empregados, foi de 24,7 em 2012. As empresas brasileiras 
tinham uma mediana de quatro empregados em 2012, e 75% das empresas tinham 
dez empregados ou menos. Quase todas (99%) as 1,8 milhão de empresas incluídas 
nos dados da RAIS em 2002 têm menos de 250 empregados, e a grande maioria (97%) 
tem menos de 50 empregados. As empresas com 50-99 empregados compõem 1,86% 
da amostra para aquele ano, aquelas com 100-149 representam 0,57%, e aquelas com 
150-199 e 200-249 consistem em 0,28% e 0,18%, respectivamente. 

O tamanho médio das empresas cresceu menos de 1% por ano durante os anos 2002-
2012. As empresas do Sul e Sudeste cresceram mais (10%) durante o período, mas 
empregaram o menor número de empregados (25,6 e 20,1, respectivamente) em 2012. 
Em contrapartida, as empresas do Norte cresceram menos (4%), mas contrataram o 
maior número de empregados em 2012 (34,4). 

As médias etária e de escolaridade dos trabalhadores brasileiros cresceram levemente 
no período, enquanto a dos salários reais aumentaram substancialmente. No entanto, 
a escolaridade do trabalhador médio levou mais de uma década para aumentar em 
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apenas um ano, de 10,1 anos em 2002 para 11,2 em 2012, ainda abaixo do ensino 
médio completo em 2012.34  A média de idade da força de trabalho evoluiu de 31,2 
anos em 2002 para 33,1 em 2012, e os salários reais subiram 36% durante o mesmo 
período (de R$722 para R$975). 

As empresas pertencem predominantemente aos setores de comércio e serviços, e a 
composição setorial das mesmas não mudou muito no período. Aproximadamente, 
cerca de metade das empresas pertencia consistentemente ao setor de comércio 
(48% em 2002 e 46% em 2012). A parcela de empresas no setor de serviços 
mudou um pouco mais, crescendo de 28,2% em 2002 para 31,7% em 2012, 
enquanto a parcela de empresas no setor da indústria diminuiu um pouco, de 
13,2% em 2002 para 11,5%, em 2012. O restante das empresas pertencia aos 
setores agrícola ou diversos. 

As empresas do setor da indústria são maiores do que as de serviços e muito maiores 
do que as do setor de comércio. Em 2002, as empresas da indústria empregavam 
em média 33,72 trabalhadores, enquanto as de serviços empregavam 21,97, e as de 
comércio, 8,72. Em 2012, empresas em todos os setores cresceram, mas a ordem 
básica se manteve: indústria, (39,51), serviços (23,82) e comércio (11,65). 

Em todos os setores, a escolaridade média dos empregados não alcançou o 
equivalente ao ensino médio completo, enquanto que as médias etárias e salariais dos 
empregados divergiram levemente entre setores. A média de idade dos empregados 
durante o período foi mais alta no setor de serviços (34,39 anos) do que da indústria 
(32,95 anos) e de comércio (30,99 anos). Por sua vez, a escolaridade média foi mais 
alta nas empresas de comércio (11,11 anos) e de serviços (11,08 anos) do que da 

Box 1.1.  A Discriminação dos Setores da Classificação Nacional de Atividade 
Econômicas (CNAE)

Agricultura  – Atividades de agricultura, silvicultura, pesca e pecuária.

Indústria – Atividades de manufatura e indústria extrativista (mineração, 
petróleo, exploração de gás natural).

Serviços  – Hotéis e restaurantes, serviços de transporte e comunicação, 
especulação imobiliária, publicidade, segurança, esportes e atividades 
culturais.

Comércio – Comércio no atacado e varejo de produtos e serviços, serviços de 
reparo de eletrodomésticos. 

Outros – Empresas de serviços públicos, construção, administração pública, 
educação, serviços sociais e de saúde, serviços domésticos, setor 
financeiro e organizações internacionais.

Fonte: OVE
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indústria (10,32 anos). Enquanto as diferenças de idade e de escolaridade entre setores 
foram pequenas, a disparidade foi mais alta entre os salários dos setores de serviços e da 
indústria (R$541,59 e R$536,80, respectivamente), em comparação com os salários 
do setor de comércio (R$464,72). 

Os empregados estrangeiros representam menos de 1% do total da força de trabalho 
brasileira durante o período analisado. A participação mais alta foi 0,19% em 2012. 

O OVE acompanhou a trajetória das empresas existentes em 2002 até 2012 para 
calcular os índices de sobrevivência das empresas brasileiras. Dada a natureza enviesada 
da distribuição dos empregos, a análise se concentrou principalmente em empresas 
com 50 empregados ou menos. Empresas presentes em 2002 foram consideradas 
fechadas se não aparecessem na RAIS tanto em 2012 quanto em 2013. Enquanto a 
análise geral usou dados de 2002 a 2012, esta seção faz uso de 2013 para se assegurar 
que uma empresa deixou de existir. Além disso, pela mesma razão, a análise só leva em 
consideração empresas que não tiveram nenhuma lacuna nos dados.

O índice geral de sobrevivência das empresas brasileiras foi de 67%, enquanto 
empresas com 50 empregados ou menos tiveram um índice de sobrevivência de apenas 
46%. Das 1.301.973 empresas presentes e registrando 50 empregados ou menos em 
2002, 702.945 tinham encerrado suas atividades até 2012. O percentual de empresas 
sobreviventes aumentou para cada faixa de tamanho incremental (de 60% para 50-99 
empregados a 72% para 200-249 empregados), mas dada a pequena porcentagem de 
empresas representadas nessas faixas, os números devem ser vistos com cautela. Das 
46% empresas com 50 empregados ou menos que ainda estavam presentes em 2012, 
4% aumentaram o número de empregos (em uma média de 1,59%). Os 54% de 
empresas que fecharam duraram em média três anos. Uma vez mais, cada uma dessas 
estatísticas melhorou para empresas de faixas de tamanho maiores.

2. O Perfil Geral de Empresas Apoiadas 

Das 5.429.239 empresas no banco de dados da RAIS, 890.543 (16,4%) receberam 
apoio de pelo menos um dos programas descritos na Seção B acima, e o número 
de empresas apoiadas aumentou substancialmente ao longo dos anos. A Tabela 1.2 
mostra o número total de empresas por ano que recebeu apoio de cada programa. 
Este número cresceu de cerca de 5.000 em 2002 para cerca de 350.000 em 2012, 
com aproximadamente 80% das empresas sendo beneficiadas depois de 2008. Essas 
890.543 empresas receberam cerca de 1,46 milhões de apoios de PDP no decorrer do 
período analisado.

Os programas de capital de investimento representam a maior parcela de apoios de 
PDP (68%). As linhas de capital de giro (12%), apoio de cadeia de valor (9%), e linhas 
de crédito de exportação (5%) alcançaram a um número bem menor de empresas 
comparativamente.
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Capital de giro 
BNB
FNE
FCO
FNO
SEBRAE FAMPE

Capital de investimento
BNB
FNE
FCO
FNO
SEBRAE FAMPE
BNDES Automático
Cartão BNDES
BNDES Finame

Consultoria 
CNI
SEBRAE

Cadeia de valor
CNI
IEL
SEBRAE

Crédito de exportação 
BNB
FNE
BNDES

Treinamento de exportação
ABDI
APEX
CNI
SEBRAE

Crédito/subvenção de inovação
Reembolsável 
Subvenção Econômica
Subvenção Pesquisador 
Juros zero 
PAPPE I
PAPPE II
PAPPE Integração 
PRIME

Treinamento de exportação 
SEBRAE

2002

34
234
160
257

-
685

 
89

223
2.502
1.334

-
-
-
-

4.148
 
-
-
-

-
12

-
12
 

133
49

-
182

 
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-

5.027

2003
 

17
294
97

334
-

742
 

16
432

1.225
2.102

364
1.086

61
14.654
19.940

 
-
-
-

-
20
65
85
  
13
7

332
352

-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-

21.119

2004

294
740

2.022
1.216

-
4.272

  
16

714
2.984
2.796

158
659
550

11.629
19.506

 
-

69
69

-
36

681
717

 
278
121
112
511

  
-
-
-
-
-
 
6
-
-
-

37
-
-
-

43
 
-

25.118

2005

1.148
2.353
1.814

685
-

6.000
  
65

1.231
2.971
1.835

63
416

2.318
13.348
22.247

 
-

1.889
1.889

-
52

6.717
6.769

 
1.077

828
137

2.042
  
-
-
-

22
22
 

36
-
-
-

130
-
-
-

166
 
1

39.136

2006

2.658
4.334
2.089

840
-

9.921
  

133
2.075
3.362
2.327

219
1.127
7.317

13.756
30.316

 
-

4.587
4.587

356
84

9.768
10.208

 
2.438
1.878

138
4.454

  
-
-
5

56
61
 

66
-
-

17
100

-
-
-

183
 
4

59.734

2010

9.576
7.355

12.848
1.588

-
31.367

  
811

4.743
4.598
3.222

24.390
1.356

89.150
52.131

180.401
 
-

2.719
2.719

838
31

8.382
9.251

  
 7.356
4.812

468
12.636

  
264

5.148
297
524

6.233
  
70

230
-

14
-
-

17
-

331
 

33
242.971

2007

4.864
5.423
3.166
1.075

-
14.528

  
215

2,546
3,864
2,938

366
2,116

14,862
18,246
45,153

 
-

5.447
5.447

707
84

11.883
12.674

  
 4.447
3.153

112
7.712

  
-

3.689
42

324
4.055

  
70

158
14
29
40

-
-
-

311
  
4

89.884

2011

10.332
7.943

10.456
1.413

-
30.144

 
621

4.746
3.749
2.436

19.528

1.518
137.408
41.375

211.381
 

26
4.396
4.422

626
28

16.426
17.080

 
7.823
5.198

235
13.256

  
242

2.074
522
311

3.149
 

102
75

-
6
-
-

38
-

221
 

29
279.682

2008

7.491
7.265
9.583
1.211

-
25.550

 
334

3.129
4.294
3.579

43.157
500

21.850
23.040
99.883

 
-

5.633
5.633

710
64

10.397
11.171

 
6.742
4.963

127
11.832

 
242

3.860
46

459
4.607

  
62

126
32
14
4

82
-
-

320
 

15
159.011

Total

 53.770 
 53.653 
 58.105 
 12.703 

 104 
 178.335 

 3.500 
 28.720 
 37.263 
 30.009 

 134.836 
 12.604 

 489.988 
 265.051 

1.001.971 

 26 
 48.191 
 48.217 

 4.572 
 487 

 121.143 
 126.202 

 43.715 
 30.055 
 2.063 

 75.833 

 1.216 
 21.466 
 1.542 
 2.936 

 27.160 

 558 
 820 
 46 
 85 

 311 
 234 
 76 

 1.271 
 3.401 

2,691 
1.463.810

2009

9.062
7.202
8.275
1.584

-
26.123

  
536

4.276
3.602
3.657

30.183
2.198

54.621
30.881

129.954
 
-

3.843
3.843

459
39

7.129
7.627

 
7.595
4.949

208
12.752

  
246

4.490
343
450

5.529
  
70

183
-
5
-

152
-

1.271
1.681

 
6

187.515

2012

8.294
10.510
7.595
2.500

104
29.003

 
664

4.605
4.112
3.783

16.408
1.628

161.851
45.991

239.042
 
-

19.608
19.608

876
37

49.695
50.608

  
5.813
4.097

194
10.104

 
222

2.205
287
790

3.504
 

76
48

-
-
-
-

21
-

145
 

2,599
354.613

Tabela 1.2. Número Total de Empresas Apoiadas por Ano na RAIS

Fonte: OVE usando dados da RAIS
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As Tabelas 1.3 e 1.4 apresentam uma discriminação, por programa, das principais 
características dos seus beneficiários. 

Tabela 1.3.  Alcance do Programa por Setor e Região
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Dentre todos os programas analisados, os programas considerados como de capital 
de giro foram aqueles que atenderam as empresas de menor tamanho. Todos os cinco 
programas de capital de giro ficaram entre os dez últimos quando ranqueados de maior 
para menor em termos de número de empregados por beneficiário. A média do número 
bruto de empregados das empresas beneficiárias de todos os programas foi 307,59. No 

612

604

737

737

925

700

640

675

677

734

858

870

898

837

816

787

1031

885

603

600

1704

1550

1090

1737

1085

2392

2300

2083

1498

1059

1316

1417

1508

977

21,71

28,90

17,46

29,81

10,88

66,00

63,47

38,96

35,05

12,03

149,25

26,87

90,21

88,96

97,46

195,08

161,22

120,90

18,61

37,18

1735,80

267,76

82,95

720,30

400,44

1588,48

732,97

3034,18

51,91

217,77

42,38

14,70

6,31

252,18

30,7

30,5

30,8

32,4

31,8

31,8

30,8

31,2

32,6

30,8

31,7

31,5

33,7

32,3

30,8

32,5

32,1

31,8

30,7

30,6

32,6

31,1

32,6

33,4

32,1

32,3

32,0

31,4

30,1

30,9

31,0

29,8

32,3

30,6

10,9

10,9

10,9

10,5

11,2

10,5

11,0

10,7

10,4

11,1

11,0

11,2

10,40

10,3

11,2

10,4

11,2

11,1

11,0

10,9

11,0

12,3

11,2

11,5

11,30

12,4

13,4

13,3

13,3

12,0

12,6

13,0

13,9

11,5

Fonte: OVE usando dados da RAIS

Empresas Empregados

Idade
(De 0 a 33,7 anos)

Anos de Escolaridade
(De 0 a 13,9 anos)

Empregados
(De 0 a 3.034)

Salários em R$ 
(De 0 a R$ 2.392)

$

Categoria Programa

Capital 
de Giro 

Capital de
Investimento

Cadeia 
de Valor

Crédito de
Exportação 

Crédito / 
Subsídio
de Inovação

Treinamento 
de Inovação

Treinamento
de Exportação
 

BNB

FNE

FCO

FNO

FAMPE

BNB

FNE

FCO

FNO

FAMPE

BNDES Auto.

Cartão BNDES 

BNDES Finame

CNI

SEBRAE

CNI

IEL

SEBRAE

BNB

FNE

BNDES

ABDI

APEX

CNI

SEBRAE

Reembolsável*

Subvenção Econômica*

Subvenção Pesquisador* 

Juros zero* 

PAPPE I*

PAPPE II*

PAPPE Integração*

PRIME*

SEBRAE

Consultoria
de Negócios 

*FINEP

Tabela 1.4. Características das Empresas e de seus Empregados por Tipo de Apoio36
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entanto, para os programas de capital de giro, esta média variou entre 10,88 e 21,71. Os 
dez programas mais bem classificados em termos de número bruto de empregados foram 
predominantemente de beneficiários de treinamento de exportação ou de subvenção e 
crédito de inovação. 

As empresas amparadas por capital de giro e de investimento foram aquelas que pagaram 
salários mais baixos, enquanto as empresas que receberam subvenção e crédito de inovação 
estavam entre as que pagaram mais. Os salários pagos por recebedores de treinamento de 
exportação também ficaram acima da média, ainda que o valor dos salários médios dos 
recebedores de crédito de exportação tenham variado de acordo com o programa do qual 
receberam apoio. O BNDES está entre os três programas mais bem cotados em termos 
de salários dos empregados das empresas beneficiárias, enquanto o BNB e o FNE ficaram 
entre os três últimos. 

As mesmas divisões ficam claras quando se observa os níveis médios de escolaridade dos 
empregados das empresas beneficiárias dos programas. Os programas que ofereceram 
subvenção e crédito de inovação e, em menor escala, crédito de exportação, atingiram 
empresas com empregados mais escolarizados, enquanto os programas que ofereciam 
capital de giro e de investimento de capital em geral chegaram a empresas com empregados 
menos escolarizados.  Entretanto, estas diferenças podem ser motivadas por uma questão 
geográfica, visto que os beneficiários de programas de inovação e exportação se localizam 
predominantemente no Sul e no Sudeste, onde os níveis de escolaridade são maiores.

A média de idade dos empregados das empresas beneficiárias variou mais por tipo de 
apoio do que os seus níveis de escolaridade. Nenhum padrão claro aparece na análise, 
com exceção do fato de que três dos cinco apoios de capital de giro estavam entre os dez 
últimos na lista quando os programas foram classificados por escolaridade média dos 
empregados nas empresas beneficiárias, ainda que um apoio de capital de giro estivesse 
entre os dez melhores classificados. 

A maioria dos beneficiários dos programas está localizada no Sul e Sudeste. Isso é consistente 
com o fato de que a maioria das empresas brasileiras fica localizada nessas regiões. 

Os apoios na forma de capital de giro e de investimento são voltados principalmente 
para empresas no setor de comércio, enquanto apoios de treinamento de exportação são 
voltados principalmente para empresas do setor da indústria. Os apoios de subvenção e 
crédito para inovação atendem equilibradamente os setores da indústria e de serviços, 
com poucos beneficiários do setor de comércio. 

Enquanto 67% das empresas brasileiras presentes na RAIS em 2007 sobreviveram até 
2012, o índice de sobrevivência das empresas apoiadas foi 90%.35 Assim, pelo menos em 
termos de sobrevivência, as empresas que receberam apoio PDP foram muito diferentes 
da empresa média brasileira, ainda que a idade média das empresas em ambos os grupos 
fosse similar em 2007 (quatro anos, em média, comparado com 3,8 anos).
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3. Tratamentos Concomitantes entre os Beneficiários 

Em geral, como os programas eram muito interligados, atendiam às mesmas 
empresas. Um detalhamento completo de sobreposições pode ser encontrado na 
Tabela 1.5. Enquanto apenas 30% dos beneficiários receberam apoio de mais do 
que um programa, os mesmos receberam 53% do total de tratamento fornecidos. 
Os outros 47% foram dados a empresas que não buscaram suporte em outro lugar. 
Enquanto as sobreposições existiram em todos os programas, alguns foram mais 
afetados do que outros. 

Os recebedores de programas do BNB tiveram a média mais alta de apoios por 
beneficiário de todos os programas. Em média, os beneficiários de capital de 
investimento do BNB receberam apoio de 6,46 outros programas, enquanto que 
os de crédito de exportação do BNB (4,46) e os de capital de giro do BNB (4,43) 
ficaram um pouco atrás. Apenas os beneficiários do apoio de crédito de exportação 
do FNE (5,04) tiveram uma média de sobreposições de tratamento tão alta. A maior 
parte das sobreposições se deu com outros programas do BNB, uma vez que quase 
todos os beneficiários de capital de investimento do BNB (99,8%) e de crédito 
de exportação do BNB (99,7%) receberam capital de giro do BNB também. A 
recíproca não foi verdadeira, uma vez que 89% dos recebedores de capital de giro 
do BNB obtiveram crédito de exportação do BNB, enquanto que mais beneficiários 
receberam capital de giro do FNE (77%) e crédito de exportação do FNE (65%) do 
que capital de investimento do BNB (8%).

Houve uma grande quantidade de sobreposições entre beneficiários do BNDES e 
beneficiários do SEBRAE. O apoio de cadeia de valor do SEBRAE foi o primeiro 
programa em termos de sobreposições com o Cartão BNDES, seguido do crédito 
de exportação do BNDES e do BNDES FINAME, enquanto que o BNDES 
Automático ficou em terceiro lugar. Em contrapartida, o Cartão BNDES 
apareceu entre os três primeiros em termos de percentual de sobreposição com 
os quatro programas do SEBRAE (consultoria de negócios, treinamento de 
inovação, cadeia de valor e treinamento de exportação). Não é uma surpresa que 
ambas as instituições tendessem a apoiar as mesmas empresas em seus próprios 
programas, com as três principais sobreposições dos programas do BNDES sendo 
com outros programas do BNDES. As exceções são para o Cartão BNDES e o 
BNDES FINAME, cujas segundas e terceiras superposições são, respectivamente, 
com a garantia para capital de investimento do FAMPE. O mesmo acontece 
com o SEBRAE, cujas superposições remanescentes têm sido com programas do 
próprio SEBRAE. 

Em particular, para os beneficiários da garantia para capital de Investimento 
do FAMPE, o Cartão BNDES ficou muito à frente dos demais programas em 
termos de concomitância de apoio. Os três apoios principais que os recebedores 
da garantia de capital de investimento do FAMPE tiveram em comum foram o 
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Capital de Giro 

Consultoria de Negócios

Capital de Investimento 

Cadeia de Valor 

Únicos
BNB
FNE

Cartão BNDES

29.249
Total de Beneficiários

Trats. por
recebedor: 4,04

15%
72%
28%
26%

FNE

Únicos
FNE

Cartão BNDES
FNE

27.366
Total de Beneficiários

Trats. por
recebedor: 4,43

0%
77%
29%
27%

BNB

SEBRAE

Únicos
SEBRAE

Cartão BNDES
SEBRAE

88.077
Total de Beneficiários

Trats. por
recebedor: 1,99

36%
46%
18%
8%

Únicos
Cartão BNDES

BNDES Fin.
BNB

25
Total de Beneficiários

Trats. por
recebedor: 2,60

24%
48%
28%
16%

CNI

FCO

Únicos
FAMPE

Cartão BNDES
FCO

30.625
Total de Beneficiários

Trats. por
recebedor: 2,56

18%
58%
35%
27%

FNO

Únicos
FNO
FCO
FCO

5.233
Total de Beneficiários

Trats. por
recebedor: 2,34

35%
44%
19%
17%

Únicos
BNB
FNE
FNE

2.296
Total de Beneficiários

Trats. por
recebedor: 6,46

0%
100%
87%
84%

BNB

Únicos
FNO
FCO

Cartão BNDES

7.461
Total de Beneficiários

Trats. por
recebedor: 2,30

33%
31%
21%
17%

FNO

Únicos
Cartão BNDES

SEBRAE
FAMPE

62%
19%
12%
7%

161.265
Total de Beneficiários

Trats. por
recebedor: 1,61

BNDES Finame

Únicos
Cartão BNDES

SEBRAE
FCO

124.482
Total de Beneficiários

Trats. por
recebedor: 2,04

35%
43%
17%
14%

FAMPE

FNE

Únicos
FNE
BNB
BNB

22.485
Total de Beneficiários

Trats. por
recebedor: 2,99

35%
36%
32%
27%

FCO

Únicos
FCO

FAMPE
Cartão BNDES

18.601
Total de Beneficiários

Trats. por
recebedor: 2,71

20%
44%
43%
28%

Únicos
Cartão BNDES

BNDES Fin.
SEBRAE

50%
21%
17%
16%

BNDES Automático 12.308
Total de Beneficiários

Trats. por
recebedor: 1,79

Únicos
SEBRAE

FAMPE
BNDES Fin.

56%
19%
16%
9%

Cartão BNDES 330.395
Total de Beneficiários

Trats. por
recebedor: 1,67

Únicos
SEBRAE

Cartão BNDES
BNDES Fin.

278
Total de Beneficiários

TTrats. por 
recebedor: 2,09

35%
45%
27%
23%

IEL

Únicos
Cartão BNDES

SEBRAE
FAMPE

355.767
Total de Beneficiários

Trats. por 
recebedor: 1,53

65%
18%
11%
6%

SEBRAECNI
Únicos

SEBRAE
Cartão BNDES

BNDES Fin.

1.968
Total de Beneficiários

Trats. por 
recebedor: 2,72

20%
66%
29%
18%

Únicos
Cartão BNDES

FAMPE
BNDES FIN

1.254
Total de Beneficiários

Trats. por
recebedor: 1,49

65%
24%
7%
5%

FAMPE

Tratamentos
únicos 

3 Principais 
Sobreposições 
de Tratamento 

Programa

Categoria

Tabela 1.5. Concomitância Entre Programas

Cartão BNDES (43%), cadeia de valor do SEBRAE (17%), e capital de giro do 
FCO (14%). Como a garantia para capital de giro do FAMPE teve uma média 
menor de recebedores de tratamentos múltiplos (35%, em comparação com os 
65% do capital de investimento), a sobreposição de outros programas com seus 
beneficiários foi muito menor: 24% com o Cartão BNDES, 7% com sua própria 
garantia para capital de investimento, e 5% com o BNDES FINAME.
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Fonte: OVE usando dados da RAIS

Treinamento de Exportação

Crédito / Subsídio de Inovação

Crédito de Exportação

Treinamento de Inovação

Únicos
SEBRAE
SEBRAE

Cartão BNDES

7.792
Total de Beneficiários

Trats. por 
recebedor: 3,11

1%
95%
48%
26%

SEBRAE

Unique
Reimbursable
Cartão BNDES

SEBRAE

79
Total de Beneficiários

Trats. por 
recebedor: 4,19

0%
100%
47%
37%

Juros zero

Únicos
SEBRAE

Cartão BNDES
Subvenção Eco.

272
Total de Beneficiários

Trats. por 
recebedor: 2,81

32%
40%
28%
19%

PAPPE I PAPPE II

Únicos
SEBRAE

Cartão BNDES
Subvenção Eco.

229
Total de Beneficiários

Trats. por 
recebedor: 3,03

23%
48%
34%
17%

PAPPE Integração

Únicos
SEBRAE

Cartão BNDES
FAMPE

74
Total de Beneficiários

Trats. por 
recebedor: 2,74

22%
42%
28%
19%

Únicos
SEBRAE

Cartão BNDES
FAMPE

1.271
Total de Beneficiários

Trats. por 
recebedor: 1,57

65%
17%
13%
6%

PRIME

Únicos
BNDES Fin.

SEBRAE
Cartão BNDES

398
Total de Beneficiários

Trats. por 
recebedor: 3,20

13%
49%
30%
21%

Reembolsável Subvenção 
Pesquisador

Únicos
Subvenção Eco.

SEBRAE
Cartão BNDES

36
Total de Beneficiários

 Trats. por 
recebedor: 4,17

0%
100%
42%
33%

Subvenção 
Econômica

Únicos
SEBRAE

Cartão BNDES
APEX

628
Total de Beneficiários

Trats. por 
recebedor: 2,82

21%
37%
32%
17%

Únicos
BNDES Fin.

SEBRAE
Cartão BNDES

555
Total de Beneficiários

Trats. por 
recebedor: 2,94

13%
68%
28%
16%

BNDESBNB
Únicos

BNB
FNE
FNE

24.313
Total de Beneficiários

Trats. por 
recebedor: 4,46

0%
100%
77%
73%

FNE
Únicos

FNE
BNB
BNB

17.871
Total de Beneficiários

Trats. por 
recebedor: 5,04

0%
100%
100%
100%

Únicos
SEBRAE

APEX
Cartão BNDES

2.845
Total de Beneficiários

Trats. por 
recebedor: 3,15

13%
60%
47%
33%

SEBRAE

Únicos
APEX

Cartão BNDES
SEBRAE

257
Total de Beneficiários

TTrats. por 
recebedor: 2,82

19%
58%
29%
25%

ABDI APEX

Únicos
Cartão BNDES

SEBRAE
BNDES Fin.

7.427
Total de Beneficiários

Trats. por 
recebedor: 2,01

51%
25%
18%
15%

CNI

Únicos
BNDES Fin.

Cartão BNDES
APEX 

1.406
Total de Beneficiários

Trats. por 
recebedor: 2,26

44%
26%
20%
14%

Parte dessa sobreposição foi coincidência, e parte foi proposital. Diversas agências fizeram 
parcerias entre si para melhorar a implementação de suas iniciativas. Por exemplo, a CNI 
ofereceu suporte de cadeia de valor em conjunto com o SEBRAE, e o BNB ofereceu 
crédito de exportação para empresas usando uma combinação de seus próprios fundos 
com os do FNE. O SEBRAE também forneceu apoio de exportação em colaboração com 
a APEX e a CNI. As garantias do FAMPE são emitidas a empresas que receberam crédito 
no mercado, muitas vezes de instituições financeiras que fizeram parte deste estudo. 



Este estudo cobre cerca de 600 mil empresas, cada uma delas participando de apenas um dos seis programas que puderam ser avaliados considerando esse critério.
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“Head 1”: Unit bold 
48/40#Pertinencia2“Head 1”: Unit bold 
48/40#2Uma Avaliação de 
Impacto de Programas 
Selecionados de Apoio 
a Empresas no Brasil

A. objetivos e dAdos dA AvAliAção 

1. Objetivos 

A Parte II analisa o impacto dos programas selecionados em 
produtividade, emprego e salários reais. Embora os programas se 
diferenciem entre si pelas suas próprias características específicas 
e objetivos, e tendam a produzir diferentes impactos indiretos 
assim como resultados no curto e no longo prazo, o OVE testará a 
hipótese de que os mesmos têm uma forte comunalidade em seus 
objetivos finais, a saber: crescimento das empresas, trabalhadores 
melhor remunerados e aumento de produtividade das empresas.

Como analisadas na Parte I, as intervenções relacionadas a capital de investimento foram 
desenhadas para aliviarem as restrições de crédito e oferecerem às empresas o capital 
que precisam para sua modernização e expansão. Enquanto a produtividade pode não 
ter sido o objetivo explícito dos programas de financiamento do BNDES, da garantia 
FAMPE do SEBRAE e dos Fundos Constitucionais, o aumento da mesma seria 
esperado se estes programas tivessem induzido as empresas beneficiadas a se expandirem 
e modernizarem. Estas instituições oferecem financiamento de longo prazo a taxas 
subsidiadas para a implementação de projetos de ampliação, modernização de instalações 
e maquinário, assim como para a criação de novos bens e serviços.  Por sua vez, a garantia 
do FAMPE objetiva aliviar as restrições de crédito das empresas, reduzindo a aversão 
de risco das instituições financeiras em um contexto de assimetria de informações, 
permitindo as empresas fazerem investimentos produtivos. Embora os recursos públicos 
de financiamento no Brasil tenham, como objetivo, o aumento de emprego, estes 
investimentos não necessariamente resultam em maior emprego.37 As empresas podem 
contratar trabalhadores mais qualificados para operarem novas tecnologias, mas podem 
satisfazer suas demandas até mesmo com menos trabalhadores se houver um aumento de 
produtividade do trabalho. Em suma, a avaliação do OVE irá pesquisar se a empresa que 
recebeu o apoio de investimento de capital teve aumento da produtividade, possivelmente 
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como resultado do uso de recursos públicos para modernizar e ampliar as plantas 
existentes, usando tecnologias de ponta, ou se sua produtividade permaneceu estagnada 
ou mesmo decresceu como possível resultado do uso dos recursos para acumulação de 
capital físico, o que teria levado ao aumento de emprego mas não necessariamente ao 
aumento de produtividade.

É esperado que o programa de apoio à cadeia produtiva do SEBRAE leve ao aumento da 
produtividade como resultado do aumento da coordenação dos agentes que fazem parte 
dessas cadeias produtivas.38 Esses programas têm como alvo MPEs fornecedoras de grandes 
empresas, oferecendo uma ampla gama de suportes, contemplando suas necessidades 
técnicas e gerenciais para atenderem os requerimentos de grandes compradores ao 
longo da cadeia. Como resultado desses esforços, os programas esperam aumentar a 
competividade não só das pequenas empresas como também da cadeia de valor como um 
todo, o que pode implicar em crescimento da empresa (embora não necessariamente no 
número de empregos), melhores salários reais e aumento da produtividade das empresas.  

Este estudo dá sequência a uma avaliação prévia que analisou os resultados de diversas 
abordagens de apoio a pequenas e médias empresas no setor industrial brasileiro (ver Box 
2.1). Além de analisar o impacto em algumas variáveis de interesse incluídas no estudo 
anterior, como emprego e salários reais, este estudo avalia especificamente a produtividade 
e inclui empresas de todos os tamanhos nos setores da indústria, comércio e serviços. No 
entanto, esta avaliação não se propõe a avaliar os efeitos da produtividade agregada dos 
programas na economia, os efeitos de dosagem de tratamentos nos beneficiários, até 
que ponto os resultados variam por região do pais ou mesmo o impacto do tamanho do 
empréstimo nos resultados de interesse.

Box 2.1. Avaliação do Impacto de Programas para Pequenas e Médias Empresas 
no Brasil

Em 2014 o OVE conduziu uma avaliação de impacto –Uma Análise Comparativa de 
Abordagens do BID de Apoio a Pequenas e Médias Empresas: Avaliando Resultados no Setor 
Industrial Brasileiro – para analisar a efetividade de programas de suporte a pequenas e 
médias empresas da indústria no Brasil. A avaliação revelou que o crédito é o único tipo 
de apoio que afeta de maneira significativa todas as variáveis de resultado. O sucesso das 
linhas de crédito de apoio a pequenas e médias empresas está relacionado aos incentivos 
criados pelo desenho do programa, na medida em que pequenas e médias empresas 
usam os fundos não apenas como capital de giro, mas também para investir em bens, 
como equipamento de transporte, e computadores, que acabam estimulando seu 
desempenho. A avaliação também mostrou que o apoio à exportação tem um impacto 
significativamente positivo no valor das exportações e gera benefícios em termos de 
emprego. As intervenções de consultora de negócios apontam para um impacto positivo 
no emprego, um impacto que aumenta quando combinado com apoio na forma de 
crédito. De modo geral, os resultados da avaliação são positivos, e sinergias foram 
encontradas, destacando a importância da coordenação entre instituições que apoiam 
programas para pequenas e médias empresas.

Fonte: OVE
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2. O Banco de dados 

Como discutido na Parte I, o OVE estabeleceu uma parceria com nove instituições 
brasileiras para entender seus programas e analisar os dados do tratamento para essa 
avaliação de impacto. Apenas as empresas identificadas como beneficiárias de um 
único apoio foram incluídas na análise de regressão. Ainda que os beneficiários de 
todos os programas incluídos na análise da Parte I tenham sido usados, nem todos os 
programas tiveram um número de beneficiários de um único tratamento suficientes 
para serem incluídos na avaliação de impacto, como será discutido mais adiante. 

A análise do OVE somente se tornou possível devido à disponibilização pelos parceiros 
de OVE dos microdados dos beneficiários dos seus programas, assim como ao acesso 
ao banco de dados das seguintes instituições governamentais: o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o Ministério do Trabalho, a Secretaria de Comércio 
Exterior (SECEX) e o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

A base de dados do IBGE contém microdados que permitem cálculos de valor 
adicionado em nível empresarial, a saber: receitas operacionais líquidas, custos de bens 
revendidos, valor bruto da produção, consumo intermediário, valor agregado bruto, 
despesas com pessoal, custos operacionais industriais, e consumo de matérias-primas 
nos setores da indústria, serviços e comércio.39 O IBGE compila esses conjuntos de 
dados realizando três pesquisas anuais, das quais o OVE teve acesso àquelas de 2001 
em diante. A Pesquisa Industrial Anual – Empresa (PIA-Empresa) cobre todas as 
empresas que empregaram mais de 30 empregados, enquanto a Pesquisa Anual de 
Serviços – Empresas (PAS-Empresa), e a Pesquisa Anual de Comércio (PAC-Empresa) 
cobrem todas as empresas que empregaram mais de 20 empregados. Todas as três 
pesquisas incluem aleatoriamente empresas que empregaram até 10 (e até cinco depois 
de 2005) empregados.

O IBGE também permitiu ao OVE ter acesso à sua Pesquisa de Inovação (PINTEC). 
A pesquisa foi realizada em 2003, 2005, 2008 e 2011 e incluiu todas as empresas dos 
setores da indústria e de serviços que empregaram mais de 500 e 100 empregados, 
respectivamente. A PINTEC também incluiu aleatoriamente empresas que empregaram 
até 10 (cinco depois de 2005) empregados. A pesquisa coletou informações sobre os 
gastos com atividades de inovação (produtos e processos), as fontes de financiamento 
desses gastos, o impacto das inovações na performance da empresa, as fontes de 
informação utilizadas, os arranjos de cooperação estabelecidos, o papel dos incentivos 
do governo e os obstáculos encontrados nas atividades de inovação.40 

O Ministério do Trabalho ofereceu acesso à sua Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS), que contém dados sobre empregados e estabelecimentos de 2001 em diante.41 
O conjunto de dados da RAIS cobre o universo do emprego formal no Brasil e oferece 
informações detalhadas sobre empresas e empregados.42 Atualmente, a RAIS é um 
instrumento do governo que regula a concessão do “Abono Salarial”, o programa de 
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suplementação do salário mínimo. O pagamento do complemento salarial anual é 
exclusivamente contingente ao preenchimento da RAIS. Se um estabelecimento deixa 
de relatar as informações solicitadas pela RAIS, ele sofre sanções automáticas que são 
proporcionais ao tamanho de sua força de trabalho e ao tempo de atraso na entrega da 
informação. O Ministério do Trabalho estima que, atualmente, cerca de 97% de todos 
os trabalhadores formais no Brasil sejam cobertos pela RAIS.

Os dados dos estabelecimentos podem ser obtidos de acordo com a localização 
geográfica (da municipalidade ao nível da macroregião), classificação setorial, 
tamanho do estabelecimento e natureza legal. A Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas do Brasil é compatível com a classificação setorial das Nações Unidas, e 
o nível mais desagregado tem 676 setores. Além disso, dados sobre os trabalhadores 
(que estão ligados aos dados de um estabelecimento) contêm informações sobre 
salários, idade, gênero, grau de escolaridade, duração do emprego (em meses), 
horas trabalhadas declaradas, ocupação, tipo de contrato formal, nacionalidade, 
contratação e demissões. 

A SECEX forneceu dados sobre as exportações e importações das empresas e o país 
de destino das exportações.43 Os microdados da SECEX estão disponíveis de 2001 
em diante.

O INPI forneceu dados sobre registro de marcas e patentes de 2001 em diante. 
O OVE fez uso desses dados para medir o efeito dos programas de PDP sobre a 
inovação.

3. As Variáveis de Interesse 

Os principais resultados de interesse são a produtividade, o emprego e os salários 
reais. Como já mencionado, espera-se que todos os modelos de intervenção 
melhorem a produtividade, mesmo quando esse objetivo não é a meta explícita das 
organizações brasileiras. 

A análise foi realizada a partir do cruzamento do conjunto de microdados de 
empresas beneficiárias de programas PDP com as diferentes fontes de informação 
descritas acima, abrangendo o período de 2002 a 2012. Cada empresa tem um 
número único de identificação (CNPJ) que permite sua identificação em outras 
bases de dados utilizadas na análise.44 

As informações contidas nesses conjuntos de dados possibilitam diferentes medidas 
dos principais resultados de interesse, como se segue:

• Produtividade.45 As informações contidas nas pesquisas do IBGE (PIA, PAS 
e PAC) possibilitam o cálculo de diferentes medidas de produtividade. Para 
a produtividade do trabalho, o OVE utilizou o indicador mais conhecido na 
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literatura, valor agregado por empregado, em que o valor agregado é o valor 
do faturamento líquido de bens e serviços intermediários. O OVE também 
calculou o valor de transformação industrial por trabalhador, que mede a 
diferença entre valor bruto de produção e o custo operacional de produção por 
trabalhador. O OVE calculou a produtividade do capital usando tanto o valor 
agregado por estoque de capital como o valor de transformação industrial 
por estoque de capital.46 Finalmente, o OVE calculou a produtividade total 
dos fatores (PTF) usando o estimador de Levinsohn e Petrin (2003), que lida 
com a endogeneidade usando insumos intermediários como proxies para a 
produtividade não observada.47

• Emprego. O OVE usou as informações fornecidas pela RAIS para definir dois 
indicadores para o emprego. A média de horas efetivas é uma medida de horas 
efetivas trabalhadas por cada empregado por mês, enquanto que a média 
de emprego efetivo consiste no número total de trabalhadores contratados 
pela empresa, ponderado pelo número de dias trabalhados por trabalhador 
por mês. Por fim, o banco de dados do IBGE permitiu ao OVE utilizar o 
emprego total como um indicador alternativo para o número de trabalhadores 
empregados na empresa.

• Salários. O indicador remuneração média fornecido pela RAIS mede a renda 
média dos trabalhadores em dezembro.

• Exportações. O OVE usou os microdados da SECEX para testar o impacto dos 
programas sobre a diversificação de exportações.48 Essa variável foi construída 
pela contagem, no nível da empresa, do número de diferentes países de 
destino de exportação por ano. No entanto, as limitações deste indicador, o 
pequeno número das empresas exportadoras e a concentração de observações 
com variáveis próximas ao número “1”, levaram o OVE a concluir que essas 
regressões apresentam resultados não conclusivos (apresentados nos anexos).

• Inovação. Os bancos de dados do IBGE e INPI oferecem fontes complementares 
dos resultados dos esforços de inovação. A pesquisa PINTEC do IBGE fornece 
informações sobre investimento em novos produtos e processos, objetivando 
tanto o mercado doméstico quanto o externo, o que permitiu ao OVE criar 
dois indicadores, inovação e inovação voltada para o mercado externo. Com 
relação ao INPI, considerando o acúmulo de processamento de patentes e 
registro de marcas, o OVE usou pedidos de registro de patentes e marcas como 
proxy para inovação, ainda que esta variável não faça distinção entre pedido de 
registro de patente e de marca. No entanto, o pequeno número de empresas 
que registram patentes e marcas, aliado ao fato de que o indicador construído 
não permite identificar entre ambas, levaram o OVE a concluir que essas 
regressões também apresentaram resultados não conclusivos (apresentados nos 
anexos e no Box 2.2).
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Apesar da riqueza do banco de dados, a avaliação enfrentou diversas restrições importantes 
de dados. O tamanho médio das empresas no Brasil, assim como a média de empregados 
das empresas beneficiárias dos programas, ficaram abaixo do limite definido para a inclusão 
anual das firmas nos bancos de dados do IBGE. Assim, para muitos programas, em especial 
aqueles voltados para as micro, pequenas e médias empresas, havia observações insuficientes 
para se obter um painel balanceado, ou para se realizar regressões. Pelo mesmo motivo, em 
alguns casos, o IBGE não pode liberar a regressão por uma questão de confidencialidade. 
Por sua vez, o OVE descartou as regressões em que o número de observações era muito 
pequeno para permitir conclusões robustas. Além disso, a Pesquisa Anual de Serviços não 
é abrangente, uma vez que não inclui subsetores importantes como bancos, educação e 
saúde. Por fim, não foi possível usar medidas de produtividade baseadas em quantidades, e 
o indicador usado (valor agregado) pode ser afetado por fatores externos ao estudo, como 
participação no mercado e importações nos setores transacionáveis.

4. Os Programas de Apoio Avaliados 

Como afirmado na Parte I, nove agências estabeleceram parcerias com o OVE 
para realizar uma avaliação de impacto de seus programas: ABDI, APEX, BNDES, 
BNB, CNI, CNI-IEL, FINEP, MI e SEBRAE. Ao categorizar os diferentes suportes 
oferecidos por essas instituições com base nos oito tipos de apoio a empresas definidos 
anteriormente, o OVE identificou 34 programas de apoio especificos.

No entanto, como será explicado na próxima seção sobre a metodologia de avaliação, 
muitos desses programas não tiveram observações suficientes para uma análise robusta. 
Alguns programas tinham muito poucos beneficiários. Outros tiveram um alto nível de 
sobreposição, levando a uma redução de observações quando o OVE eliminou empresas 
que receberam apoios múltiplos para lidar com questões de atribuição.49 Por último, 
outros programas foram eliminados das análises que lidaram com produtividade. Isto 
ocorreu porque o tamanho mínimo da firma requerido para a sua inclusão nas pesquisas 
do IBGE era maior do que os das beneficiárias de muitos desses programas. 

No fim, o OVE avaliou seis programas individuais. O capital de investimento somou 
cinco: FCO, FAMPE, BNDES Automático, Cartão BNDES e BNDES Finame. 
O apoio de cadeia de valor do SEBRAE complementou a série. Apenas esses seis 
programas tiveram uma quantidade suficiente de empresas a serem avaliadas usando 
dados do IBGE. A Parte II vai se concentrar exclusivamente neles. 

b. metodologiA de AvAliAção 

1. Estratégia de avaliação 

Essa avaliação de impacto testou empiricamente se a participação em um programa de PDP 
está relacionada a uma melhoria no desempenho da empresa. A avaliação de impacto analisa 
se as empresas que receberam apoios de PDP específicos tiveram desempenhos melhores 
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em termos de produtividade, emprego e salários reais do que empresas comparáveis que 
não receberam apoio. O OVE detalhou os resultados pelos setores de indústria, serviços e 
comércio. Os resultados de avaliações de impacto anteriores e pesquisas acadêmicas foram 
utilizadas para oferecer mais evidências sobre as questões da avaliação.

Na ausência de designação aleatória para a participação em um programa, uma 
estratégia de avaliação deve superar o viés de seleção construindo um contrafactual.50 Os 
participantes do programa se diferenciam dos não participantes de maneiras observáveis 
(região, atividade, tamanho, idade e escolaridade) e não observáveis (comportamento 
empreendedor, habilidades gerenciais, etc.) que podem explicar sua participação 
ou não no programa. Além disso, os fornecedores dos tratamentos podem adotar 
critérios específicos para selecionarem participantes que podem estar relacionados aos 
resultados (viés administrativo de colocação no programa). Por consequência, uma 
simples diferença nos testes de médias entre grupos tratados e não tratados não gera 
uma estimativa precisa do efeito do programa, uma vez que ela está contaminada por 
diferenças ex-ante entre beneficiários e não participantes. 

O OVE adotou uma combinação de técnicas e de modelos de estimação para construir 
um grupo de controle, mitigando o viés da seleção. As técnicas de pareamento por 
escore de propensão (propensity-score matching - PSM) têm como objetivo controlar 
as características das variáveis observáveis que diferenciam os grupos tratados e não 
tratados.51 O PSM define a probabilidade das empresas participarem dos programas 
dado um determinado conjunto de variáveis observáveis – explanatórias e dependentes. 
As explanatórias incluem características tanto da empresa (atividade, faturamento, 
tamanho e localização geográfica) quanto do empregado (idade e escolaridade).52 O 
faturamento, o tamanho e a localização geográfica foram os critérios de seleção mais 
comuns adotados pelos programas estudados além da análise creditícia, uma variável 
que o OVE não pode medir. O OVE também incluiu variáveis de interesse de resultados 
defasados em cada regressão para melhor abordar o viés da seleção. O PSM foi realizado 
nos anos de linha de base de cada programa ou em 2004 para os programas que tinham 
linhas de base antes do início do painel.

Primeiro, o OVE restringiu o grupo contrafactual ao grupo de suporte comum. Esse 
grupo consiste em apenas empresas que estão dentro da área de sobreposição na 
distribuição do escore de propensão para os grupos de tratamento e de controle. Esse 
procedimento eliminou da amostragem empresas não tratadas que têm probabilidades 
de tratamento muito diferentes, comparando apenas empresas tratadas e não tratadas 
com probabilidades mais similares de serem tratadas.

Finalmente, o OVE restringiu o grupo de suporte comum usando a técnica de 
pareamento “do vizinho mais próximo”. A técnica de pareamento com o vizinho 
mais próximo seleciona do grupo de controle apenas a firma mais similar a cada firma 
tratada, com base na sua probabilidade de ser tratada como uma função de tendências 
de variáveis de resultados defasados e de outras variáveis observáveis. 
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Em sua grande parte, as diferenças entre as médias das variáveis de resultado de empresas 
tratadas e as do vizinho mais próximo são estatisticamente insignificantes, revelando 
que, de modo geral, a estratégia PSM teve sucesso em encontrar grupos de controle 
não viesados. O Anexo II apresenta as densidades kernel e mostra as similaridades 
na distribuição de escore de propensão entre os grupos de tratados e do vizinho mais 
próximos, contrastando com a distribuição irregular antes do emparelhamento. O 
Anexo III apresenta os resultados dos testes de diferença de médias. 

O OVE complementou essa análise gráfica testando a significância das pré-tendências 
nas variáveis de interesse entre grupos tratados e de controle para todas as regressões 
apresentadas na próxima seção (ver Anexo VI). Quando esses coeficientes não 
eram significativamente diferentes de zero, o OVE desconsiderou as regressões por 
falta de robustez, mesmo quando apresentaram resultados positivos e significativos 
estatisticamente. Como o PSM e os testes de diferença de médias foram conduzidos na 
linha de base, enquanto que algumas empresas só foram tratadas anos depois, isto criou 
uma defasagem temporal no qual empresas tratadas e de controle poderiam divergir 
em características importantes. A inclusão do coeficiente de pré-tendências objetivou 
testar se os grupos tratados e de controle eram comparáveis nos anos imediatamente 
anteriores ao tratamento. Quando o resultado do  teste era negativo, os resultados das 
regressões eram considerados não conclusivos.

O OVE dividiu as observações em blocos de acordo com a estratificação do escore de 
propensão na linha de base de cada programa. A seguir, o OVE executou o modelo 
diferenças em diferenças (difference-in-difference - DID) usando esses blocos como 
controles. 

O modelo de estimativa DID controla por características não observáveis que são 
invariantes no tempo.53 Enquanto o PSM busca comparar grupos tratados e de 
controle com base em sua igual probabilidade de participação no programa, calculada 
por fatores observáveis e tendências de resultados passados, o DID tem como objetivo 
mitigar o viés de variáveis omitidas – isto é, um viés que surge das diferenças não 
observadas e não controladas entre os dois grupos. 

O uso de ambas as técnicas tem como objetivo garantir que as estimativas comparem 
grupos de tratados e de controle que sejam suficientemente similares. As hipóteses 
subjacentes ao modelo DID são mais confiáveis quando os grupos tratados e os de 
controle são semelhantes, idealmente demonstrando diferenças estatisticamente 
indistinguíveis de zero nos testes de médias entre as variáveis empareadas, o que sugere 
que os grupos sejam comparáveis.54

O OVE fez regressões usando modelos DID tendo tanto o grupo de suporte comum 
como o do vizinho mais próximo como grupos de controle. O OVE também incluiu 
variáveis dummies pré-tratadas para testar se havia uma tendência em resultados que 
resultassem em tratamento. 



29

2  umA AvAliAção de imPActo  
    de ProgrAmAS SelecionAdoS  
     de APoio A emPreSAS no brASil 

Beneficiando-se da disponibilidade de um painel de dados de empresas com 
um grande número de observações, o OVE tratou do problema de viés de atrito 
desenvolvendo um painel balanceado.55 Existem desvantagens nessa abordagem. 
Em primeiro lugar, não foi possível avaliar alguns apoios, uma vez que o uso de 
um painel balanceado reduziu o número de observações sistematicamente, tendo 
em vista o índice de sobrevivência das empresas já analisadas. Em segundo lugar, 
uma redução no tamanho da amostragem de empresas que receberam os apoios 
analisados pode afetar as características médias do grupo tratado. 

O OVE também fez uma avaliação de impacto de duas combinações de programas. 
Elas foram escolhidas com base na importância do programa e no número de 
beneficiários/observações. A primeira regressão usou os recebedores da cadeia de 
valor do SEBRAE como base para analisar o impacto adicional de se receber o apoio 
de consultoria de negócios do SEBRAE. Para o segundo, os recebedores do BNDES 
Finame foram usados como base de cálculo do impacto adicional do apoio de cadeia 
de valor do SEBRAE. A lógica do exercício é extrair lições de possíveis correlações 
positivas entre combinações de apoios e resultados e testar sinergias.

O OVE aplicou a mesma técnica de estimativa usada para tratamentos únicos. 
A única diferença foi que o OVE selecionou as empresas que receberam capital 
de investimento e cadeia de valor como grupos de controle, dependendo das 
combinações. O OVE comparou essas empresas com as que receberam tratamento 
adicional.56

O OVE qualificou impactos por significância e magnitude dos resultados. A 
nomenclatura padrão foi usada para os níveis de significância estatística, enquanto 
impactos foram classificados como pequenos se o coeficiente do tratamento recaiu 
em 0-100% do resultado médio na regressão, médio se foi 100-200% da média, e 
grande se foi maior que 200%. 

Os detalhes da especificação do modelo podem ser encontrados no Anexo VII. 

2. Desafios Específicos Abordados pela Avaliação 

Ao conduzir a avaliação de PDP, o OVE precisou enfrentar desafios adicionais 
que exigiram diferentes procedimentos de mitigação. Em primeiro lugar, alguns 
programas não tinham linhas de base. Em segundo, o fato do tamanho mínimo 
requerido para uma empresa ser incluída na pesquisa do IBGE ser mais alto do 
que o tamanho médio das empresas tratadas em alguns programas levou a uma 
grande redução de observações quando os dados administrativos eram combinados 
com os dados do IBGE (uma média de 13% por programa, com alguns programas 
chegando a 4%, e outros a 56%).57 Em terceiro, os programas que começaram mais 
lentamente tinham um número baixo de beneficiários, constando nos dados do 
IBGE em suas linhas de base. Em quarto, como alguns programas não apresentavam 
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um número de beneficiários suficientemente alto para atender os critérios de 
confidencialidade do próprio Instituto, algumas regressões não foram reveladas. Em 
quinto, a PINTEC foi conduzida em apenas quatro anos durante o período do 
painel. Por último, como já discutido, um número considerável de beneficiários 
(30% das empresas recebendo 53% dos tratamentos) recebeu simultaneamente pelo 
menos mais de um tratamento no decorrer do painel. 

O OVE eliminou quaisquer beneficiários que receberam tratamento antes de 2004. 
Este procedimento possibilitou três anos de dados pré-tratamento sobre os quais se 
realizou o PSM. No entanto, apenas dois anos de pré-tratamento foram utilizados 
porque, ao limitar-se a amostragem a apenas empresas que tinham três anos de 
dados pré-tratamento, o OVE não pode realizar uma regressão adequada devido ao 
pouco número de observações. Por sua vez, a eliminação de empresas tratadas nos 
primeiros três anos também permitiu ao OVE lidar com o fato de não se ter os dados 
de empresas tratadas para alguns programas que começaram antes do painel, como 
o BNB, FNE, BNDES Automático e o BNDES Finame. Nestes casos, não se pode 
ter certeza de que as empresas não foram tratadas antes do programa começar. No 
entanto, dado o tempo médio de vida das empresas no Brasil, saber que a empresa 
não tinha recebido tratamento nos primeiros três anos do painel é suficiente, na 
maioria dos casos, para supor que uma empresa não foi tratada anteriormente. Uma 
vez que essa medida necessária levou a uma redução no tamanho da amostragem de 
empresas tratadas por cada programa, a possibilidade de viés de exclusão deve ser 
considerada ao se analisar os resultados. No entanto, a maioria dos tratamentos foram 
concentrados no período após 2007, no qual a redução no número de observações 
do grupo tratado foi pequena.

O OVE definiu proxies para as linhas de base de programas com um número pequeno 
de observações durante os primeiros anos de existência. Essa estratégia alternativa 
permitiu desenvolver um PSM mais robusto para os programas de consultoria 
de negócios e de cadeia de valor. Para alguns programas, como o treinamento de 
inovação do SEBRAE e a linha de capital de giro sob a cobertura do FAMPE, não foi 
possível avaliar os resultados uma vez que o número de beneficiários se concentrou 
no último ano do painel (2012).

O OVE utilizou a base de dados do IBGE para realizar as regressões de resultados 
de produtividade, enquanto que os outros resultados foram avaliados usando a base 
de dados da RAIS. Como já mencionado, a base de dados do IBGE é a única que 
possibilita medidas de produtividade. No entanto, o uso da RAIS para as outras 
regressões permitiu que o OVE se beneficiasse de um número maior de observações. 
A estratégia de avaliação foi a mesma, independentemente do conjunto de dados 
usado, mas a utilização de diferentes conjuntos de dados logicamente exigiu a 
construção de diferentes grupos de tratamento e controle para as regressões.58
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3. Sobreposição de Tratamentos e Questões de Atribuição 

Um desafio adicional e mais substancial foi o problema de atribuição inerente 
a avaliações de impacto que lidam com a implementação de uma multiplicidade 
de intervenções. Como discutido na Seção C3 da Parte I, os programas são muito 
interligados, com mais de 47% dos tratamentos fornecidos às mesmas empresas. 
Se todas as empresas fossem avaliadas conjuntamente, poderia ser difícil atribuir 
qualquer impacto a um único programa.

Assim, este estudo examina apenas as 632.067 empresas que receberam tratamento 
de um único programa. Essa decisão afetou o número de programas que se conseguiu 
avaliar efetivamente, uma vez que os índices de recebedores de um único tratamento 
tiveram uma ampla variação entre os programas. 

De um modo geral, os recebedores de um tratamento único se concentraram entre os 
programas maiores, que são aqueles com maior probabilidade de terem observações 
suficientes para análises robustas. Mais de três quartos das empresas de tratamento 
único foram contempladas pelos programas de cadeia de valor do SEBRAE (36,4% 
das empresas de tratamento único), Cartão BNDES (29%) e BNDES Finame 
(11,2%). As empresas de tratamento único compuseram 50% ou mais do total de 
beneficiários em apenas sete dos 35 programas disponibilizados para o OVE: FINEP 
Prime (65%), capital de giro sob a cobertura do FAMPE (65%), cadeia de valor do 
SEBRAE (65%), BNDES Finame (62%), Cartão BNDES (56%), treinamento de 
exportação da APEX (50%) e BNDES Automático (50%).59

Além disso, houve programas que tiveram apenas beneficiários com múltiplos 
tratamentos e, assim, não puderam ser avaliados: o capital de investimento do BNB, 
o crédito de exportação do FNE, a subvenção pesquisador da FINEP e o Juro Zero da 
FINEP.60 O treinamento de exportação do SEBRAE, o crédito de exportação do BNB 
e o capital de giro do BNB tiveram 1% ou menos recebedores de tratamentos únicos. 

Por fim, o OVE avaliou seis tipos de apoio individual. Cinco são relacionados 
com a categoria capital de investimento: FCO, FAMPE, BNDES Automático, 
Cartão BNDES e BNDES Finame. O apoio de cadeia de valor do SEBRAE 
complementou a série. 

4. Viés de Exclusão e Empresas de Tratamento Único  

Além de reduzir o número de programas avaliados, a limitação da análise para apenas 
as empresas que receberam tratamento único pode influenciar a natureza dos grupos 
tratados, visto que a subamostragem do grupo de tratamento único avaliada pode não 
ser representativa de toda a amostragem de empresas tratadas. Esta seção contém um 
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breve panorama das principais diferenças, enquanto o Anexo X contém as distribuições 
kernel de características relevantes para empresas de tratamento único e múltiplo. As 
distribuições kernel são das características das empresas na linha de base do programa.

BNDES

BNDES Automático. As empresas de tratamento único são similares às empresas de 
tratamentos múltiplos em termos de idade dos empregados e salários pagos, ainda 
que as diferenças surjam na média de escolaridade dos empregados e no número 
bruto de empregados. As médias de idade dos empregados e salários médios pagos em 
empresas de tratamento múltiplo e único são quase idênticas, assim como o formato 
de sua distribuição, apesar de verificar-se uma redução de cerca de 60% no tamanho 
da amostragem no segundo em relação ao primeiro grupo. Por sua vez, enquanto a 
média de escolaridade média dos empregados entre os dois grupos também seja quase 
idêntica, a distribuição para empresas de tratamento único tem um viés levemente 
mais alto. Da mesma forma, a média de emprego bruto das empresas de tratamento 
único é consideravelmente mais baixa do que as empresas que receberam tratamentos 
múltiplos, enquanto que a distribuição tem um viés para a direita também. 

Cartão BNDES. Na maior parte das variáveis, as médias e as distribuições dos recebedores 
do Cartão BNDES foram muito similares, seja para todos os beneficiários de programas 
múltiplos ou apenas para os de tratamento único. Em termos da idade dos empregados e 
da média salarial, os dois grupos foram quase indistinguíveis, apesar de uma diminuição 
de 49,5% no tamanho da amostragem quando se reduz o grupo tratado a beneficiários 
de um único tratamento. A escolaridade dos empregados para empresas de tratamento 
único foi um pouco mais alta (10,54 versus 10.49), e o número bruto de empregados, 
um pouco mais baixo (17,35 versus 19,34). Em cada um dos dois casos, a forma da 
distribuição de densidade foi a mesma para ambos os grupos, ainda que a distribuição dos 
recebedores de tratamento único tenha uma leve variação na direção da média do mesmo. 

BNDES Finame. Com o BNDES Finame, a média e a distribuição tanto dos salários 
quanto da escolaridade dos empregados foram bem parecidas, ainda que a idade dos 
empregados e o número bruto de empregados tenha diferido até certo ponto. A diferença 
foi maior para o número bruto de empregados (uma média de 56,3 para empresas de 
tratamento único versus 72,7 para as de tratamento múltiplo) do que para a idade dos 
empregados (33,2 versus 32,6, respectivamente). A forma das distribuições se manteve 
similar, ainda que em ambos os casos a distribuição de empresas de tratamento único 
tenha tido uma leve variação comparada à dos beneficiários de programas múltiplos. 

Garantia para Capital de Investimento do FAMPE. A média e a distribuição dos 
salários dos empregados para empresas de tratamento único foram quase idênticas a 
das empresas de tratamentos múltiplos, mas as médias e as distribuições das outras 
variáveis foram diferentes. As empresas de tratamento único tiveram a média de 
escolaridade dos empregados mais baixa do que as empresas de tratamentos múltiplos 
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(9,12 versus 11,39), e a distribuição tem uma variação para a direita, enquanto o 
oposto é verdadeiro para a escolaridade média (11,02 versus 10,97). A média etária 
dos empregados foi parecida para ambos (30,78 versus 30,59), ainda que tenha havido 
uma diferença maior na forma das distribuições.  

Apoio de Cadeia de Valor. A média e a distribuição dos salários pagos por empresas 
de tratamento único foram similares aos das empresas que receberam tratamentos 
múltiplos. Por sua vez, as médias de idade dos empregados e escolaridade foram 
semelhantes, ainda que a distribuição seja diferente para ambas. O número bruto de 
empregados das empresas beneficiárias de tratamento único foi moderadamente mais 
baixo do que dos de tratamentos múltiplos (44 versus 52,8), com uma correspondente 
mudança moderada para a direita na distribuição. 

Fundos Constitucionais 

Capital de Investimento FCO. Enquanto o subconjunto de empresas de tratamento 
único pagou salários semelhantes à média paga pelos beneficiários de tratamentos 
múltiplos, o número bruto de empregos, a idade e o grau de escolaridade dos 
empregados das empresas de tratamento único tiveram variações de diversos graus. 
A maior diferença, tanto em média quanto em distribuição, diz respeito ao número 
bruto de empregos (as empresas de tratamento único tiveram um índice de empregos 
mais baixos). A média de escolaridade dos empregados nos dois grupos foi levemente 
diferente, mas as distribuições correspondentes diferiram muito mais. Uma pequena 
diferença existiu tanto na média quanto na distribuição da idade dos empregados. 

Resumo 

Enquanto a exclusão de empresas de tratamento múltiplo é necessária para se evitar o viés 
de atribuição, os resultados devem ser interpretados com cuidado, dada a possibilidade 
de viés de exclusão. As diferenças discutidas nessa seção não devem ser esquecidas, 
funcionando como alertas durante a interpretação dos resultados na seção seguinte. 
As variáveis examinadas foram incluídas nas regressões porque foram identificadas 
como influenciadoras importantes dos resultados. Isto significa que, se as médias dessas 
características mudam na medida em que o grupo de tratamento é reduzido para lidar 
com as questões delineadas acima, a média de resultados de desempenho do grupo 
tratado pode mudar também. Além disso, a avaliação de uma subamostragem reduzida 
de empresas tratadas, por definição, não representa o impacto completo do tratamento 
de qualquer programa, ainda que o subconjunto de empresas tratadas seja equiparável 
a empresas comparáveis não tratadas. Enquanto este estudo espera ser uma importante 
avaliação geral dos impactos generalizados desses programas, o mesmo, assim como o 
corpus da literatura sobre produtividade no Brasil, se beneficiaria de estudos futuros 
que tivessem um foco mais restrito que permitisse customizar melhor a estratégia de 
identificação para cada apoio, bem como da adoção de outros métodos para se lidar com 
a multiplicidade de apoios de PDP existentes no Brasil. 
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c. resultAdos 

A Tabela 2.1 descreve os resultados da regressão para cada impacto nos resultados 
de interesse. Os resultados em produtividade no setor industrial refletem apenas os 
efeitos em empresas com mais de 30 empregados, e os resultados sobre produtividade 
apresentados nos setores de serviços e comércio refletem apenas os efeitos em empresas 
com mais de 20 empregados. Os resultados em outras variáveis de interesse refletem os 
efeitos em empresas de todos os tamanhos. Em ambos os casos, os resultados refletem 
apenas os dados do subconjunto de empresas que receberam um único tratamento. 

1. Resultados dos Programas Individuais 

BNDES

O OVE conseguiu avaliar três programas do BNDES, todos categorizados como 
capital de investimento: BNDES Automático, Cartão BNDES e BNDES Finame.

Tabela 2.1. Resultados do Apoio a Empresas na Produtividade de Empresas Grandes

Outros dados

Sem Impacto
Inconclusivo

REFERÊNCIAS

Significado 
estatístico

***
5% 1%10%

* **

Magnitude dos 
Resultados  Positivos

Magnitude dos 
Resultados  Negativos 

PIA: Setor da Indústria / PAS: Setor de Serviços / PAC: Setor do Comércio 

PequenoMedianoGrande PequenoMedianoGrande

Trabalho

Emprego SaláriosProdutividade
Capital Total

PIA PAS PAC PIA PAS PAC PIA PAS PACPIA PIA

CAPITAL DE INVESTIMENTO

CADEIA DE VALOR

FCO

FAMPE

BNDES Auto.

Cartão BNDES

BNDES Finame

Tratamentos
Individuais

SEBRAE

+ SEBRAE [VC]

+ SEBRAE [BC]

Nota: Esse quadro é uma representação visual dos resultados da regressão. 
Para uma tabela completa dos resultados da regressão apresentados em um 
formato mais padronizada, ver Anexo V. Fonte: OVE 

Nota: Esse quadro é uma representação visual dos resultados da regressão. Para uma tabela completa dos resultados 
da regressão apresentados em um formato mais padronizado, ver Anexo V. 
Fonte: OVE
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BNDES Automático. O BNDES Automático é voltado para projetos de 
financiamento de investimento avaliados em menos de R$20 milhões. O 
financiamento é fornecido indiretamente por meio de instituições financeiras 
credenciadas. Os empréstimos são voltados para investimentos em construção, 
expansão e modernização de instalações, bem como para projetos de P&D e 
inovação em setores tão variados quanto indústria, comércio, serviços, agricultura, 
silvicultura, pesca e aquacultura.62

Nenhum impacto robusto na produtividade foi associado ao financiamento do 
BNDES Automático para empresas maiores. Além do mais, nenhum resultado 
significativo foi encontrado nos setores da indústria e comércio, para os recebedores 
de um único tratamento do BNDES Automático. No entanto, no setor de serviços, 
recebedores de um único tratamento foram associados a um aumento de 10,8% 
(significativo no nível de 1%) na média dos empregos quando comparados ao 
grupo de controle. 

Box 2.2. Inovação, Marcas e Patentes no Brasil

Estudos anteriores encontraram uma correlação positiva entre produtividade, o 
registro de patentes e o número de inovações patenteadas realizadas. Empresas 
produtivas tendem a inovar mais, enquanto que empresas com escopo inovativo 
tendem a ser mais produtivas.61 Desta forma, estimulando as empresas a registrarem 
patentes pode ser uma forma dos programas contribuírem para o aumento da 
produtividade das empresas. No entanto, uma forte cultura de registro de marcas e 
patentes ainda está para emergir amplamente no Brazil. Em média, apenas 0,06% 
das empresas constantes na RAIS aplicaram por uma patente ou marca no período de 
2002 a 2012. O número de empresas que aplicaram anualmente permaneceu estável 
ao longo deste período e como o número geral de empresas aumentou, isto implicou 
em que a percentagem de empresas que aplicaram em patentes atualmente decresceu 
de 0,08% em 2002 para 0,05% em 2011. A média de marcas e patentes aplicadas foi 
de 2,38 por empresa.

Em média, as empresas que receberam tratamento em qualquer um dos 34 programas 
estudados pelo OVE foram levemente mais propensas a fazerem a aplicação para 
marcas e patentes do que as não tratadas (0,1% versus 0,02%). No entanto, quando 
utilizadas como variável de resultado em regressões similares às conduzidas para 
produtividade, apenas dois programas, Cartão BNDES e BNDES Finame, foram 
associados com um impacto estatisticamente significante na aplicação por marcas 
e patentes. As beneficiárias de programas de investimento de capital foram mais 
propensas a solicitar pedidos de registro de marcas e patentes quando comparadas 
com empresas não tratadas nos setores de indústria e comércio no caso do Cartão 
BNDES, e apenas no setor de comércio, no caso do BNDES Finame.

Fonte: OVE
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Cartão BNDES. O Cartão BNDES é uma linha de crédito pré-aprovado voltada para 
necessidades de capital de investimento de pequenas e médias empresas (definidas 
como companhias cujo faturamento anual não exceda R$90 milhões). O crédito é 
fornecido indiretamente por bancos credenciados a taxas baixas de juros, e todas as 
transações são realizadas pela Internet.63

Os resultados de produtividade obtidos por empresas maiores variam por setor. Ao se 
controlar pela presença de tratamentos múltiplos, os recebedores do Cartão BNDES 
não foram associados a uma maior produtividade de trabalho nos setores de indústria 
e comércio. Os beneficiários do Cartão BNDES no setor de serviços viram, em média, 
um aumento de 3% na produtividade de trabalho, em um nível de significância de 
90%, comparados com o grupo de controle. No setor da indústria, receber o Cartão 
BNDES foi correlacionado a um aumento de 22,7% na produtividade de capital em 
um nível de 5% de significância estatística, ainda que nenhum aumento em PTF 
tenha sido encontrado. Os recebedores de tratamento único do Cartão BNDES no 
setor da indústria tiveram mais probabilidade de ver uma diminuição de 3,2% nos 
salários de seus empregados quando comparados aos do grupo de controle.

BNDES Finame. O BNDES Finame financia até 80% do valor da produção e compra 
de maquinário e equipamento nacional para as empresas beneficiadas. As máquinas e 
equipamentos (e seus fabricantes) devem ser previamente credenciados pelo BNDES 
e suas compras podem ser parceladas em até 120 meses. Os muitos intermediários 
financeiros credenciados pelo BNDES para fornecer esta linha de crédito são 
responsáveis pela seleção, análise de risco de crédito e limite de crédito para cada 
empresa inscrita. O financiamento é voltado para empresas de todos os tamanhos em 
conformidade com suas obrigações fiscais e sociais. 

No setor de serviços, as empresas beneficiárias do BNDES Finame observaram um 
aumento de 4% na produtividade do trabalho. Nenhum impacto em produtividade 
foi encontrado nos setores de indústria e comércio. Em relação aos demais efeitos, os 
resultados variam por setor. No setor da indústria, os únicos resultados são negativos 
(uma diminuição de 1,4% em salários), enquanto são positivos em outros setores. As 
empresas tratadas pelo BNDES Finame tiveram, em média, um aumento de 9% na 
média dos empregos comparados a empresas não tratadas no setor de serviços.

SEBRAE

O OVE avaliou três tipos de apoio oferecido pelo SEBRAE: garantia para financiamento 
de capital de investimento (oferecido por meio do FAMPE), consultoria de negócios 
e cadeia de valor. 

Garantia para Financiamento de Capital de Investimento do FAMPE. O FAMPE é 
um fundo de garantia criado pelo SEBRAE para facilitar empréstimos para projetos 
de investimento por meio de intermediários financeiros credenciados. Ele é voltado 
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para micro, pequenas e médias empresas, e a garantia é avaliada em até 80% do 
financiamento total, dependendo do tamanho da empresa. O FAMPE fornece a 
garantia para a empresa obter financiamento em instituições credenciadas pelo 
SEBRAE em nível nacional, e a instituição credora é responsável pela seleção, pela 
análise de risco de crédito e pelo limite de crédito para cada MPE que aplica para o 
financiamento.

Nenhum impacto foi encontrado nos setores da indústria e serviços para os 
beneficiários que receberam exclusivamente a cobertura FAMPE do SEBRAE. No 
entanto, no setor de comércio, as empresas tratadas tiveram, em média, níveis de 
produtividade de trabalho 5,9% mais baixos, depois do tratamento, do que empresas 
não tratadas comparáveis. 

Apoio de Cadeia de Valor. O SEBRAE fornece apoio de cadeia de valor na forma 
de estudos de diagnóstico, elaboração de planos de ação, cursos específicos, viagens 
para feiras de negócios e certificados. Os projetos são propostos por organizações 
do setor privado em parceria com o SEBRAE, sindicatos, universidades, câmaras 
municipais e autoridades do governo que mobilizam as empresas. O programa é 
voltado para as MPEs.

Nenhum impacto robusto na produtividade foi associado ao recebimento do apoio 
de cadeia de valor do SEBRAE. Os recebedores de um único tratamento no setor 
da indústria viram uma diminuição em salários de seus empregados em relação ao 
observado nas empresas do grupo de controle.

Fundos Constitucionais 

O OVE avaliou um único tipo de apoio oferecido pelos Fundos Constitucionais: o 
capital de investimento do FCO. 

Capital Investimento do FCO. O FCO é um dos diversos fundos criados no 
fim dos anos 1980 para financiar atividades econômicas em nível regional. O 
programa fornece linhas de crédito para financiar o capital de giro e a compra de 
máquinas e equipamentos a juros e prazos que dependem do tamanho da empresa 
e do propósito do financiamento. O limite de crédito dessas linhas varia de 70% 
a 100% da quantia total do projeto, dependendo do tamanho e da localização da 
empresa. O credor, o Banco do Brasil, é responsável pela análise de risco de crédito. 
O programa atende empresas de todos os tamanhos em conformidade com suas 
obrigações fiscais e sociais. 

Nenhum impacto estatisticamente significativo na produtividade foi encontrado para 
o FCO nas especificações gerais da regressão. Quando se incluiu apenas empresas 
que receberam apoio exclusivamente do FCO, nenhum impacto significativo foi 
encontrado em outros resultados. 
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2. Combinações de tratamentos

Conforme já explicado, o OVE avaliou dois tratamentos combinados. A primeira 
regressão usou os recebedores da cadeia de valor do SEBRAE como base para analisar 
o impacto adicional de se receber o apoio de consultoria de negócios do SEBRAE. 
Para o segundo, os recebedores do BNDES Finame foram usados como base de 
cálculo do impacto adicional do apoio de cadeia de valor do SEBRAE. No entanto, 
nenhuma das regressões revelou impactos adicionais para nenhum dos tratamentos 
combinados. 

3. Possíveis Interpretações dos Resultados 

Os programas avaliados consistem em duas amplas categorias – financiamento 
e treinamento – e tratam da necessidade geral de capital de investimento ou 
preenchem lacunas de informação sobre administração de negócios e requerimentos 
técnicos (cadeia de valor). Ganhos em produtividade seriam esperados se o alívio 
das restrições de crédito ou de assimetrias de informação levassem a investimentos 
em novos equipamentos, contratação de trabalhadores qualificados ou capacitação 
gerencial.64 A escassez de resultados positivos em produtividade sugere que os 
programas podem carecer de incentivos para induzir as empresas a investirem em 
novas tecnologias e ganhos de eficiência. 

Como os programas não definem explicitamente a produtividade como um resultado 
a ser buscado, o apoio não foi condicionado a investimentos em produtividade ou à 
ganhos em eficiência. Como resultado, o financiamento público pode não ter levado 
à aquisição de novas tecnologias. Os resultados são consistentes com a ideia de que, 
em vez de investirem em máquinas e equipamentos novos, os recebedores do capital 
de investimento estariam substituindo ou complementando seus bens de capital 
com insumos no mesmo estágio tecnológico. Além disso, o BNDES exigia que os 
beneficiários adquirissem equipamento de fornecedores locais credenciados, e é 
possível que essa tecnologia estivesse desatualizada em alguns setores se comparada 
à tecnologia que poderia ser adquirida no exterior.65  

As intervenções ajudaram as empresas a expandirem-se e aliviarem suas restrições 
de crédito, mas não conseguiram ajudá-las a obter ganhos de produtividade. 
Estudos prévios sobre programas do BNDES corroboram as conclusões do OVE. 
Ottaviano e Souza (2014) e Ribeiro e De Negri (2009) encontraram evidências de 
que as linhas do BNDES relaxaram as restrições de crédito, mas não resultaram em 
nenhum impacto no PTF das empresas da indústria. Estas evidências sugerem a 
importância de melhores incentivos nos programas, visando o uso de tecnologias 
de fronteira pelas firmas, de forma a alcançarem melhor desempenho.66 Ottaviano e 
Souza (2008) identificaram resultados divergentes em linhas de empréstimo diretas 
(Finem) e indiretas (BNDES Automático) sobre a produtividade de trabalho. 
Enquanto o primeiro caso levou a aumentos na produtividade de trabalho, o 
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segundo gerou um resultado contrário, sugerindo que o BNDES Automático 
poderia estar financiando projetos de baixa qualidade.67 Vaz e Cavalcanti (2016) 
encontraram significantes aumentos em produtividade associados com o apoio 
de crédito do BNDES, mas apenas para as empresas que resultaram em obter 
mudanças permanentes nas condições de acesso ao crédito. 

Os programas também não conseguiram estabelecer mecanismos para o 
monitoramento dos ganhos em produtividade durante os anos do painel (2002-
2012). Ainda que, em geral, todas as intervenções tivessem realizado avaliações 
de risco de projeto e análises de viabilidade no estágio de seleção, nenhuma 
delas incluiu diagnósticos da produtividade da empresa nem definiu passos para 
o aumento em eficiência. Assim, esses programas sucessivamente apoiaram um 
número significativo de beneficiários sem manter registro de acompanhamento dos 
ganhos em produtividade dos programas de apoio de investimento das empresas. 

Considerando que os dados revelaram uma correlação entre participação em 
um programa e índices de sobrevivência, e que os resultados dos programas 
sobre produtividade são escassos, pode-se inferir que, em vez de fortalecerem o 
desempenho das empresas, as intervenções meramente as mantiveram vivas. Os 
programas reduziram os custos de capital de investimento, permitindo que as 
empresas menos eficientes perdurassem no mercado. Vale notar que, apesar de 
que, em média, as empresas tratadas empregarem mais empregados, pagarem 
salários mais altos e terem uma força de trabalho mais escolarizada, essas empresas 
acabaram tendo um desempenho pior do que as não tratadas em termos de 
indicadores de produtividade, aumentos salariais e crescimento da empresa. A 
escassez de resultados nesses indicadores pode sugerir que os programas atenderam 
empresas com baixo potencial de expansão dentro de um contexto de crescimento 
macroeconômico.

A economia brasileira estava usufruindo de um crescimento robusto durante o 
período, atingindo emprego pleno e criando uma disparidade entre salários reais, 
que cresceram, e a produtividade de trabalho real, que não aumentou. Nesse 
contexto, as empresas do grupo de controle também se beneficiaram do boom, 
tornando mais difícil para as empresas tratadas se distinguirem das empresas não 
tratadas, em relação à média dos resultados apresentados.68 Além disso, diversas 
políticas contracíclicas ajudaram a inflar os níveis de emprego. Como De Negri 
e Cavalcanti (2014) destacam, a rigidez do mercado de trabalho e a falta de mão 
de obra qualificada em alguns setores levaram as empresas a adiarem demissões de 
empregados mesmo depois da crise financeira global em 2008. Da mesma forma, 
enquanto o mercado de trabalho doméstico estava atingindo o emprego pleno, as 
restrições de importação de trabalhadores estrangeiros dificultaram a possibilidade 
das empresas atenderem à demanda de nova força de trabalho. De fato, como já 
dito, a parcela de estrangeiros no mercado de trabalho mal chegava a 0,19% em 
2012, depois de uma década de crescimento mínimo. 
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O relativo mau desempenho das empresas tratadas em algumas variáveis de resultados 
sugere a necessidade de se revisitar os incentivos do programa. Uma análise aprofundada 
poderia testar a hipótese de que a combinação de fomento com protecionismo de 
mercado teria criado incentivos perversos para os beneficiários. Fristchtack (2017) 
sugere que diante da incerteza macroeconômica e do clima ruim para negócios, as 
empresas adotaram um comportamento adverso a riscos, usando fomento público 
para sobreviver, em vez de experimentar estratégias de inovação arriscadas.  

Alguns resultados positivos nos efeitos de produtividade encorajam mais análises 
para se explorar a replicabilidade de programas. O impacto positivo do Cartão 
BNDES, tanto em produtividade de capital quanto a aplicação para o registro de 
patentes e marcas por parte de empresas que receberam tratamento único no setor da 
indústria, aliado a uma queda em salários, sugere que o apoio aliviou suas restrições 
de crédito e, possivelmente, possibilitou às empresas não só a implementarem planos 
de modernização, de expansão e de aquisição de equipamentos novos, mas também 
a impulsionarem a sua eficiência à custa de pagarem salários mais baixos em relação 
a empresas comparáveis não tratadas. Os resultados positivos sobre a produtividade 
de trabalho para empresas que receberam tratamento único em alguns programas 
de capital de investimento (Cartão BNDES e Finame) sugerem que as empresas no 
setor de serviços estão utilizando os recursos para aliviarem as restrições de crédito e 
preencherem lacunas de informação, resultando em um uso mais eficiente de suas 
forças de trabalho sem ganhos correspondentes em salários e empregos. 

Por fim, a ausência de resultados incrementais quando se analisa as combinações 
de tratamentos pode sugerir uma falta de coordenação entre programas. Ainda que 
diversos programas tenham sido criados para atuarem em colaboração, ou pelo 
menos em paralelo com outros (ver Seção C da Parte I), os resultados sugerem que os 
mecanismos existentes de coordenação e comunicação entre organizações que atuaram 
juntas podem ser melhorados. 

d. considerAções finAis

Essa avaliação é um esforço pioneiro de uso de dados em âmbito nacional visando a 
oferecer não só um panorama de diferentes intervenções de apoio a empresas e de seus 
beneficiários, como também buscando examinar o impacto de programas selecionados 
de PDP na produtividade no Brasil no nível das empresas. Em geral, houve diversos 
resultados positivos em produtividade e em outras variáveis de resultado, mas 
na maioria dos casos nenhum impacto foi encontrado ou foi robusto, e leituras 
conclusivas dos resultados não foram possíveis. O impacto medido ignora os efeitos 
de equilíbrio geral, e nem todos os recebedores dos programas foram incluídos no 
grupo de empresas tratadas para a análise de regressão. Os resultados devem ser lidos 
com cautela devido a restrições de dados. Isso posto, eles são ilustrativos do impacto 
potencial geral do apoio de PDP no Brasil. 
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A dificuldade de se avaliar alguns apoios destaca a importância de se incluir mecanismos 
de avaliação no desenho dos programas para se aprender com os resultados. Os 
programas necessitam definir linhas de base e claros objetivos, além de dados anteriores 
ao tratamento relacionados a estes objetivos. O desempenho dessas empresas deve ser 
monitorado depois da concessão do apoio sempre com o auxílio da coleta de dados, 
visando a assegurar de que os resultados de interesse serão atingidos.

Ao mesmo tempo, os resultados recomendam análises quantitativas aprofundadas 
para cada tipo de intervenção. Da mesma forma, o exame e análises qualitativas 
da implementação dos programas se fazem necessários – tanto aqueles que não 
apresentaram resultados positivos, no intuito de aprimorá-los, quanto daqueles que os 
tiveram, para explorar a sua replicabilidade. 

O universo de empresas tratadas no Brasil é complexo e interconectado, e futuros 
estudos também se fazem necessários para o entendimento de como esses programas 
interagem entre si. Este estudo proporciona uma detalhada descrição individual dos 
programas e de seus desempenhos, constituindo-se em um possível ponto de partida 
para análises posteriores. Enquanto algumas combinações de tratamentos foram 
avaliadas, uma análise mais profunda de como esses programas competem entre si ou 
se complementam irá requerer estudos mais focalizados.

Para compreender melhor o efeito total do apoio de PDP nas empresas e na economia 
do Brasil de modo mais amplo, estudos subsequentes devem refinar a análise e 
explorar outros tópicos de interesse. Futuras avaliações que levem em consideração 
efeitos indiretos, variações em dosagem e heterogeneidade regional poderão oferecer 
um retrato mais refinado dos gastos públicos com o apoio a empresas no país. O 
acesso a dados mais completos possibilitaria uma análise mais sofisticada de resultados 
de exportação e inovação, bem como avaliações tão necessárias de custo-efetividade 
desses programas de financiamento público. Finalmente, este estudo espera ser uma 
importante avaliação geral dos impactos generalizados desses programas. Ao mesmo 
tempo, este estudo, assim como o corpus da literatura sobre produtividade no Brasil, 
se beneficiaria de estudos subsequentes com um foco mais restrito que permitisse não 
só uma estratégia de identificação mais específica para cada apoio, como também 
a utilização de outros métodos para lidar com a multiplicidade de apoios de PDP 
existentes no Brasil.
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noteS 

1 Essa situação também se verifica na ALC como um todo. Por exemplo, Aravena e Fuentes (2013) 
constataram que a produtividade de trabalho era a principal causa para o baixo crescimento 
econômico de ALC durante as últimas três décadas (com uma contribuição negativa de 0,3%), 
enquanto Busso, Madrigal e Pages (2012) demonstram que a PTF na região não só não aumentou 
desde meados dos anos 1970, como diminuiu em muitos países.

2 Aproximadamente dois terços do crescimento econômico recente do Brasil foi gerado por 
aumentos na quantidade e na qualidade da força de trabalho, enquanto apenas cerca 10% se 
deveu a ganhos em produtividade. (Banco Mundial, 2016).

3 Ver De Negri e Cavalcante (2014), Messa (2014), e Mation (2014).
4 Ver De Negri e Cavalcante (2014), Bonelli (2014), e Cavalcante e De Negri (2014).
5 Banco de Reserva Federal de St. Louis. https://fred.stlouisfed.org/series/RTFPNABRA632NRUG.
6 Ver De Negri et al. (2014).
7 Bonelli e Fonseca (1998), Rocha (1999 e 2007), Gomes, Pessoa e Veloso (2003), Barbosa Filho, 

Pessoa e Veloso (2010).
8 Para uma descrição geral dessas políticas e de sua lógica, ver Rodrik (2004), Agosin e Fernandez-

Arias (2014), e Stein (2014).
9 As políticas de produtividade também têm como objetivo estimular um uso melhor dos fatores 

existentes na produção, o que implica não apenas em um melhor uso de recursos em empresas 
existentes, mas também na realocação de recursos de empresas (e setores) de baixa para os de alta 
produtividade. A produtividade de empresas na ALC é heterogênea, mesmo em setores definidos 
muito estritamente, com poucas empresas produtivas e muitas com produtividade muito baixa 
(Busso, Madrigal e Pages, 2012).

10 O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial foi criado em um modelo parecido.
11 Para um panorama das diferenças entre políticas de substituição de importação e as novas políticas 

industriais, ver Rodrik (2004), Agosin e Fernandez-Arias (2014), Stein (2014), e Bartlett (2014).
12 Mazzucato e Penna (2015) apontam que diversas tentativas acadêmicas de se testar a hipótese de 

que os bancos públicos estariam tomando o lugar dos bancos privados no mercado de crédito 
chegaram a conclusões contraditórias. Para uma análise, ver Hemming. Kell, e Mahfouz (2022); 
Hur, Malick e Park (2010); e David, Hall e Poole (2000). 

13 Para um panorama de avaliações anteriores de programas de PDP, ver OVE (2014) e Crespi et 
al. (2014).

14 O Brasil demonstrou um aumento mais rápido em médias de países: de 36% em 2007 a 59% em 
2014 (Banco Central, 2015). Como referência, o financiamento médio para o setor privado na 
ALC é ainda mais baixo (40% do PIB). Ver Fernandez-Arias, Panizza e de Olloqui (2014).

15 Os potenciais financiadores atribuem um alto risco de inadimplência especialmente a empresas 
de pequeno e médio porte – que muitas vezes carecem de histórico de crédito, garantias 
adequadas e conhecimentos para produzir declarações financeiras sofisticadas – e, assim, lhes 
negam crédito. Ver Beck e Demirguc-Kunt (2006); Michelacci e Silva (2007); e Canton et al. 
(2012).

16 Ver McKenzie e Woodruff (2012) para uma análise das avaliações de programas de consultoria de 
negócios em países em desenvolvimento. O Banco apoia diversos programas cujos objetivos são os 
de diminuir os custos de transação, reduzir a informalidade e melhorar as regulações e operações 
de mercado. Essas intervenções podem incluir políticas sobre registros de negócios, registro de 
propriedade e estruturas regulatórias. 

17 Ver Rosholm, Nielsen e Dabalen (2007).
18 O apoio à cadeia de valor inclui também apoio a arranjos produtivos locais e à cadeia de 

suprimentos. O OVE utiliza “cadeia de valor” como um emblema para todos os suportes 
relacionados a aumentar os elos da empresa em cadeias de fornecimento.

19 Ver, por exemplo, Schmitz (1995) e Martin, Mayer e Mayernis (2011). 
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20 Martin, Mayer e Mayernis (2011).
21 Crespi et al. (2011).
22 Lundvall e Borrás (2005).
23 Crespi, Maffioli e Rastteletti (2014).
24 A ABDI é o secretariado executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial que é 

composto por 13 ministros, 10 empreendedores e três representantes sindicais. Os representantes 
do Conselho são apontados diretamente pelo Presidente da República. 

25 A Alta Administração da agência, que consiste do seu Conselho Deliberativo, é composta por 
representantes do setor público (Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio, sua 
Câmara Internacional de Comércio Exterior, o Ministério de Relações Exteriores e o BNDES) e 
o setor privado.

26 O estudo apenas trata do apoio do BNDES por meio de intermediários financeiros. O apoio 
direto do BNDES a clientes não foi incluído. 

27 Os empréstimos do BNDES têm três características importantes, a saber:  prazos mais longos do 
que os do setor privado (podem superar 5 anos nos casos do BNDES Automático e do Finame, 
enquanto que o prazo máximo é de 4 anos no caso do Cartão BNDES); taxas de juros abaixo 
do mercado; e o requerimento de que os seus beneficiários devam adquirir equipamento de 
fornecedores locais aprovados pelo BNDES. O custo dos empréstimos consiste de três fatores: (i) a 
taxa básica de juros, que tem como base as taxas de juros de longo prazo (TJLP); (ii) a remuneração 
do risco de crédito do BNDES; (iii) a remuneração do risco do intermediário financeiro. 

28 FINPYME é o acrônimo para Financiamento Inovador de Empresas de Pequeno e Médio Porte. 
Esse programa foi financiado em parte pela Corporação Interamericana de Investimento (CII).

29 Os parceiros foram a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a Associação Catarinense 
de Empresas de Tecnologia, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a Federação 
das Indústrias do Estado do Paraná e o Porto Digital de Recife. Estas instituições se localizam nos 
estados da Bahia, de Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco, respectivamente. 

30 O PAPPE I chegou a 17 estados, e o PAPPE II chegou a oito. Dado que 55% dos recursos totais 
do PAPPE II foram alocados para a região Sudeste, a FINEP decidiu lançar o PAPPE Integração 
para se concentrar nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Distrito Federal. Ao final do 
programa, os bancos de dados registram beneficiários em seis estados dessas regiões.

31 Criado em 1972 como um centro público responsável por fornecer assistência administrativa a 
pequenas e médias empresas, o SEBRAE se tornou uma organização privada sem fins lucrativos 
em 1990. O SEBRAE é custeado por uma contribuição mensal paga pelos empregadores.

32 O OVE utilizou o emblema “Consultoria de Negócios” por consistência com outros estudos 
anteriores e com a literatura PDP. Entretanto, conceitualmente, o SEBRAE classifica o apoio 
emblemado por OVE como “consultoria de negócios” como “orientação e capacitação 
empresarial”. Por sua vez, o SEBRAE caracteriza suas atividades de consultoria propriamente ditas 
como aquelas oferecidas presencialmente e voltadas às empresas menores. 

33 Essa análise foi realizada usando dados do RAIS para o período de 2002-2012.
34 O número de anos necessário para se concluir os estudos do ensino médio se modificou ao longo 

do período do painel. Ver http://portal.mec.gov.br/ensino-fundamental-de-nove-anos.
35 Foi necessário definir um ano comum para comparar-se o índice de sobrevivência dos beneficiários 

dos diversos programas. Assim que o ano de 2007 foi escolhido por ser o primeiro em que a 
maioria dos programas já estava em atividade, permitindo ao OVE analisar a atividade das 
empresas por cinco anos. As mesmas estatísticas calculadas em 2002 foram calculadas para 2007 
para se estabelecer valores esperados para 2007.

36 O SEBRAE inclui em sua base de dados de beneficiários as empresas que têm, como fornecedores, as 
PMEs apoiadas pela instituição. Por esta razão, o número médio de empregados de seus beneficiários 
reflete o tamanho de ambos, sejam indiretos (maiores) ou diretos (PMEs) alvos do SEBRAE. 
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37 Veja, por exemplo, Santos et al (2010) e Almeida et al (2007) para uma visão geral dos objetivos 
do BNDES e dos Fundos Constitucionais, respectivamente. 

38 http://portalapl.ibict.br/export/sites/apl/menu/itens_menu/gtp_apl/reunioes/links/EIXO_
CAPACIDADE_PRODUTIVA_xSEBRAE_DN_-_ENCADEAMENTOS_PRODUTIVOSx.pdf 

39 O IBGE permitiu ao OVE ter acesso local ao seu arquivo confidencial de microdados, 
possibilitando assim uma análise mais aprofundada.

40 A PINTEC se baseia nas pesquisas CIS-4 da Comunidade Europeia.
41 A Lei nº 76.900 de 23/12/1975 estabeleceu os mecanismos para se compilar informações sobre o 

mercado de trabalho para fins do governo e de pesquisa. Originalmente, a RAIS foi criada como 
um registro relacionado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A RAIS também 
foi usada para fornecer informações para a coleta de impostos e a concessão de benefícios do 
Ministério da Previdência Social.

42 A RAIS evoluiu devagar e se tornou um conjunto de dados bem estabelecido em 1985. Durante 
os anos 1990, a RAIS se beneficiou de importantes avanços na qualidade dos dados. Desde 1997, 
os dados são coletados pela Internet, o que torna sua coleta mais rápida e mais confiável. O 
Ministério do Trabalho considera microdados como tendo boa qualidade e abrangência do ano 
de 2000 em diante.

43 Os microdados da SECEX estão disponíveis em http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/
interna/interna.php?area=5&menu=2413&refr=603 

44 Os bancos de dados da RAIS, da SECEX e do INPI, bem como o conjunto de dados dos 
beneficiários, forneceram informações no nível dos estabelecimentos com um identificador 
de 14 dígitos (CNPJ). O OVE os converteu para o nível da empresa usando oito dígitos, 
comparando esses conjuntos de dados com a base do IBGE (identificador de oito dígitos) para 
medir a produtividade. A localização da empresa foi definida como a localização das instalações 
mais antigas, que foi considerada como uma proxy para a definição da sede da empresa. O OVE 
testou o uso do maior estabelecimento da empresa como definição de localização alternativa, e a 
distribuição geográfica das empresas foi semelhante.

45 Para uma breve discussão sobre métodos e cálculos de produtividade, ver o Anexo IX.
46 Ambas as medidas usam a metodologia do estoque permanente como uma proxy para estoque de 

capital. No entanto, enquanto o valor agregado usa informações sobre investimentos e depreciação, 
a transformação industrial também inclui informações de aluguel e arrendamento no cálculo.

47 Os insumos na função de produção não são escolhidos de modo independente, mas sim 
determinados por características da empresa e por expectativas anteriores sobre a produtividade de 
insumos. Como é provável que as escolhas de produtividade e insumos estejam correlacionadas, 
estimativas não robustas da PTF apresentariam um problema de simultaneidade ou endogeneidade. 
O estimador de Levihsohn e Petrin usa insumos intermediários como proxy para a produtividade 
não observável, em vez de decisões de investimento. Para uma discussão aprofundada, ver Van 
Beveren (2012).

48 O indicador “diversificação de exportação” foi o único possível de ser calculado pelo OVE para se 
medir os resultados de exportação, considerando as informações disponíveis. O banco público de 
dados da SECEX só oferece informações sobre valores exportados por faixas e por estabelecimento 
individual. Quando os CNPJs foram condensados ao nível da empresa, foi impossível agregar as 
faixas de valores exportados.

49 As questões de superposição de tratamentos e de atribuição serão tratadas na seção de metodologia, 
a seguir. 

50 Heckman (1979) mostra que se existem fatores não observáveis afetando tanto o resultado 
em si quanto a probabilidade de seleção em uma amostragem, os coeficientes de regressão são 
tendenciosos e inconsistentes. 



46 Avaliação de Programas de Apoio a Empresas no Brasil

noteS

51 Rosenbaum e Rubin (1983) revelaram que em vez de se parear uma grande quantidade de 
dimensões em um vetor de características observáveis Z, só é necessário inserir uma única 
dimensão P(Z), que é o escore de propensão. Uma observação de controle e tratamento que 
estejam próximas entre si no espaço de escore de propensão também estarão próximas em Z.

52 A idade e escolaridade dos empregados foram analisados independente do cargo na empresa. Para 
conduzir o PSM, o OVE aplicou um modelo probit (probabilidade mais unidade) para controlar 
a localização geográfica e o setor. O OVE combinou unidades tratadas e não tratadas usando o 
escore de propensão para cada uma delas, escore este que vai de zero (nenhuma probabilidade de 
participação) a um (alta probabilidade de participação).

53 A estratégia de estimativa usa uma combinação de PSM na linha de base (entre empresas tratadas 
e não tratadas) e o modelo DID é sugerido por Crespi et al. (2011).

54 Ver Bruhn e McKenzie, 2013.
55 O viés de atrito ocorre quando o desaparecimento de empresas gera uma interpretação 

equivocada dos resultados, mudando as características dos grupos tratados e de controle e dos 
resultados. A redução no número de empresas ao longo do painel pode ser o resultado dos 
índices de mortalidade das empresas. 

56 OVE também avaliou o timing em que cada intervenção pode ter surtido efeito. Isso foi feito com 
uma regressão específica que empregou duas simulações de tratamento separadas: uma simulação 
de curto prazo para o ano do tratamento e o ano seguinte ao tratamento e uma simulação de 
tratamento de longo prazo para quatro anos após o tratamento até o fim do painel. Isso foi feito 
para distinguir entre os efeitos imediatos e os efeitos de longo prazo de cada tratamento, segundo 
Lopez-Acevedo e Tan (2011). Esses resultados são relatados no Anexo IX.

57 Ver Anexo VI.
58 A base de dados não propiciou muitas variáveis alternativas a serem usadas no PSM. Para reduzir as 

chances de colinearidade pelo acréscimo de muitas variáveis simuladas na regressão probit, o OVE 
escolheu controlar por variação setorial no modelo DID, em vez de na regressão probit. A literatura 
de avaliação de impacto aceita como boas práticas tanto incluindo variações exógenas na regressão 
probit ou as adicionando como controles no modelo DID. 

59 O OVE não pôde conduzir uma análise robusta dos programas Prime da FINEP e a cobertura de 
capital de giro do FAMPE do SEBRAE devido ao pequeno número de observações disponíveis.

60 O OVE não pôde conduzir uma análise robusta dos programas Subvenção Pesquisador e Juros 
Zero da FINEP devido ao pequeno número de observações disponíveis. 

61 Ver, por exemplo, Hall (2011). 
62 http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/bndes-automatico/ 
63 http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/Institucional/Press/

Noticias/2011/20111006_cartao.html
64 Como Parisi, Schiantarelli e Sembenelli (2006) apontam, o crédito subsidiado poderia ser usado 

para implementar inovações que dependem da introdução de novo maquinário na produção. 
Assim, o apoio de crédito desenhado adequadamente poderia ser uma ferramenta política atraente 
para aumentar a produtividade no setor da indústria.

65 Messa (2014) avaliou a evolução da produtividade na indústria de transformação brasileira de 
2002 a 2010 e considera que a redução do insumo capital/mão de obra foi o principal contribuinte 
para a redução da produtividade de trabalho no período (cerca de 1,68% por ano). O autor 
sugere a redução nas barreiras de importação de maquinários e equipamentos novos para facilitar 
a absorção da tecnologia incorporada nesses bens e então atingir ganho em eficiência.
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66 As duas avaliações adotaram diferentes abordagens metodológicas, mas ambas usaram dados do 
painel de 1996 a 2006. Ottaviano e Souza (2014) avaliaram separadamente os impactos dos 
programas FINEM (linhas de aquisição de participação) e BNDES Automático na produtividade 
de empresas do setor industrial que receberam esses empréstimos de 1998 a 2006, e as duas linhas 
tiveram desempenhos similares. Ribeiro e De Negri (2009) avaliaram os mesmos impactos em 
empresas pesquisadas pela PINTEC (2000, 2003 e 2005), que relatou o uso de empréstimos públicos 
(principalmente recebedores do BNDES) para cobrir seus gastos de pesquisa e desenvolvimento e 
encontrou resultados parecidos. 

67 Os resultados do OVE sobre o BNDES Automático sobre empresas do setor da indústria devem ser 
considerados com cautela, uma vez que a regressão na produtividade do trabalho não é conclusiva. 
No entanto, as regressões do OVE dos impactos de curto e longo prazos dos programas são 
especialmente interessantes para esse programa específico. É possível argumentar que o BNDES 
Automático financia o investimento em projetos de longo prazo; o período entre a assinatura do 
contrato e o fim dos desembolsos dura uma média de cinco anos. 

68 Silva, Almeida e Strokova (2015) apontaram que nos anos 2000 os ganhos salariais cresceram 
mais rápido do que a produtividade de trabalho no Brasil. De acordo com os autores, desde 2004 
os ganhos em salários reais ultrapassaram o ritmo de crescimento da produtividade de trabalho. 
Desde 2002, os empregos formais aumentaram mais do que 13%, enquanto o setor privado criou 
um total de mais de 19 milhões de empregos formais.
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