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Estrutura da apresentação 



Riqueza brasileira 
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Breve história da riqueza brasileira 

•  Desde a Colônia,  
a manutenção da 
riqueza em nosso país 
não ocorre de forma 
estritamente monetária;  
no passado, predominava  
o estoque de riqueza em 
escravos, engenhos, 
terras, imóveis urbanos, 
etc. 

•  A forma de manutenção 
de fortuna local era em 
bens de raiz, havendo 
grande dificuldade para 
transformar a fortuna  
em dinheiro. 

•  Após a Independência, 
desde o século XIX,  
as emissões de títulos 
de dívida pública 
forneceram  
lastro para 
aplicações 
financeiras. 

•  Contrapuseram-se, 
parcialmente,  
às fugas de capital, 
antes, para o ouro ou, 
depois, para as divisas 
estrangeiras.  



Economia exportadora escravista 

•  A luta pela abolição da escravatura no Brasil – 
última nação independente ocidental a possuir escravos 
– durou os 80 anos do Império aqui instalado,  
ao longo do qual cerca de 1,5 milhão de escravos 
entraram no país, sendo que 700 mil deles ilegalmente. 

•  No total, foram mais de 3 séculos de escravidão, 
durante os quais 4,5 milhões de escravos foram 
trazidos para o Brasil. 

•  Em 13 de maio de 1888, ainda existiam  
723.719 escravos no país. 
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Herança maldita 

•  Os negros libertos foram deixados na miséria. 

•  O Brasil imperial – e, logo a seguir,  
o Brasil republicano – negaram-lhes a posse  
1. de qualquer pedaço de terra para viver ou cultivar, 
2. de escola, 3. de assistência social, 4. de hospitais,  
deu-lhes repressão e discriminação. 

•  Grande parte dos libertos dirigiu-se às regiões dos 
portos que atuaram como receptores de escravos: 
São Luís (MA), Salvador (BA), Recife (PE)  
e Rio de Janeiro (RJ), onde ficou na periferia,  
nos chamados bairros africanos, origem das favelas. 
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Braços para o café: “escravos brancos”... 
•  De 1886 a 1914, em 28 anos, cerca de  

2,74 milhões de imigrantes europeus e asiáticos –  
na maioria camponeses pobres – vieram para o Brasil,  
na tentativa de “fazer a América”. 

•  Ele fizeram do Brasil uma das 3 nações do mundo que 
mais se abriram para o fluxo migratório – junto com  
os Estados Unidos e o Canadá – em termos absolutos. 

•  Depois de portugueses e africanos, foram italianos  
os que chegaram em maior número ao Brasil:  
1,6 milhão em mais de 100 anos (921 mil apenas entre 
1886 e 1900); em seguida, espanhóis (694 mil),  
alemães (250 mil) e japoneses (229 mil). 7 



Contribuição da imigração voluntária  
no crescimento populacional 

•  Embora a imigração tenha sido fundamental para a 
formação da população em diversas regiões brasileiras,  
as análises indicam que esta não teve a mesma 
importância no Brasil como um todo do que  
a observada em outros países da América. 

•  Entre 1840 e 1940, a imigração voluntária contribuiu  
de forma direta (os próprios imigrantes) e  
de forma indireta (seus descendentes) com  
19% do aumento populacional brasileiro, comparado com  
uma contribuição de 58% no caso da Argentina, 44% no 
caso dos Estados Unidos, e 22% no caso do Canadá. 

•  A população de origem imigrante correspondia a,  
aqui, 16%, e lá, respectivamente, 54%, 36% e 19%  
das populações totais. 8 
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Brasil: ritmo do crescimento 
populacional e da urbanização 
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bolhas de ativos 

•  “Bolhas” surgem quando os preços de mercado 
dos ativos são inconsistentes com o que  
os fundamentos macroeconômicos justificariam. 

•  Uma economia de boom (com alto crescimento) 
gera bolha de ativos quando  
a escala de influxos nominais de riqueza à caça 
de oportunidades em ativos (riqueza) ultrapassa  
a capacidade de criação desses ativos de capital. 

•  As bolhas de ativos, seguidas por  
colapsos de ativos, são virtualmente 
onipresentes em economias (ou em mercados) 
com fronteiras delimitadas.  
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riqueza de “novos ricos” 

•  Grande parte da riqueza de “novos ricos”, no Brasil, 
surgiu de atividades não-produtivas, geralmente ligadas a 
ganhos de capital por meio de valorizações patrimoniais, 
como a venda de bens – imóveis, fazendas, empresas, 
participações, etc. – comprados com preços baixos e  
vendidos após forte alta. 

•  Os empreendedores pioneiros investiram, inicialmente, 
em “zonas de fronteiras” (ou espaços urbanos) ainda  
não atendidos por determinadas atividades. 

•  Com o controle monopolista de mercados locais, 
obtiveram “ganhos de fundadores” extraordinários,  
devido ao progressivo crescimento das cidades. 
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Renda média das famílias mais ricas (2,4% da população) 
do país segundo UF e Brasil em 2003 

São Paulo é o Estado que concentra a maior parte dos ricos do país, 
respondendo sozinho por 58% das pessoas integrantes de famílias ricas 
com renda mensal superior a R$ 10.982 (em setembro de 2003). 
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concentração de famílias ricas  
em municípios - 2003 

Fonte: POCHMANN, Márcio (organizador). Atlas da Exclusão Social –  
Volume 3: Os Ricos no Brasil. São Paulo, Cortez Editora, 2004 

1.000) 
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Economia de boom com  
bolhas imobiliárias 

•  As bolhas de ativos, no Brasil, pouco ocorreram em 
mercado de ações, mais em mercado imobiliário.  

•  A demanda por imóveis era determinada pela elevação 
do grau de urbanização da população.   

•  Entre 1900 e 1973, a taxa de crescimento médio anual do 
PIB brasileiro (4,9%) foi a maior do mundo, propiciando 
economia de boom com bolhas imobiliárias.  

•  A sobra de renda dos mais ricos permitia  
construir a “casa própria” e/ou investir em imóveis, 
aplicação que era antes considerada segura e rentável.  

•  Tinha mercado secundário organizado  
que dava, então, relativa liquidez. 



Capitalismo  
sem (mercado de) capitais 



Beleza americana 
•  A violência foi a “parteira da história” norte-americana, 

devido a quatro guerras decisivas:  
a Guerra da Independência, a Civil e  
as I e II Guerras Mundiais.  

1.  Em 1775-83, as 13 colônias lutaram contra  
o controle da metrópole inglesa  
(Declaração de Independência em 1776).  

2.  Em 1861-65, resolveu-se a questão do poder interno e  
do tipo de capitalismo que adotaria.  

3.  Em 1914-19, modificou sua inserção na economia mundial, 
assumindo o papel de centro cíclico principal.  

4.  Em 1939-45, superou de vez sua antiga introversão, 
construindo uma ordem mundial sob sua hegemonia. 17 



Aspecto distintivo da  
sociedade americana 

•  Um aspecto distintivo da sociedade americana foi  
a ocupação das “terras livres” existentes a Oeste.  

•  A política de terras americana começou logo depois da 
Guerra de Independência, com a Ordenança de 1787,  
que expropriou e reservou para a União  
os territórios indígenas do Oeste.  

•  Nascia assim o “domínio público”, colocando  
milhões de acres de terras em posse do governo federal,  
à medida que as aquisições e anexações  
aumentavam o território do país. 
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Em 1803, os EUA adquiriram dos franceses a Lousiana,  
por 15 milhões de dólares (ou 257 bilhões de dólares em valores atualizados).  
Em seguida, em 1819, compraram a Flórida da Espanha por apenas 5 milhões de 
dólares. O Oregon, na costa do Pacífico, cedido pela Inglaterra em 1846, saiu de 
graça, e o Alasca, comprado da Rússia em 1867, custou 7 milhões de dólares. 
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Distintas políticas de  
terras e imigração 

•  Nos EUA,  
a Lei da 
Colonização (1862) 
garantia que 
somente poderia ter 
direito à propriedade 
da terra  
quem nela morasse 
e trabalhasse. 

•  No Brasil,  
pela Lei de Terras 
(1850)  
só poderia ter terra  
quem as comprasse 
e legalizasse as 
áreas nos cartórios 
mediante o 
pagamento de taxa 
à Coroa. 
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Distintas políticas de  
terras e imigração 

•  Uma política de terras e 
imigração foi responsável:  

1.  por levar aos EUA cerca de 
60% dos imigrantes que 
cruzaram o Atlântico entre 
1800 e 1914;  

2.  pela distribuição de 
pequenos lotes de terras; 

3.  pela formação de grande 
mercado interno. 

•  O Brasil recebeu 
aproximadamente  
10 vezes menos 
imigrantes do que  
os Estados Unidos,  
no mesmo período. 

•  Manteve estrutura agrária 
altamente concentrada 
como uma das suas 
características básicas. 

•  Seu mercado interno é  
¼ do norte-americano. 
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Análise com perspectiva histórica 

•  A especificidade histórica do desenvolvimento 
capitalista no Brasil está em seu momento:  
a fase monopolista.  

•  Antes dela, em fase competitiva, desenvolveu-se  
o capitalismo nos países anglo-saxões.  

•  Constituiu lá – na Inglaterra e nos Estados Unidos 
– “economia de mercado de capitais”.  

•  Verdadeiramente, até hoje, foram os únicos 
lugares onde esta se desenvolveu plenamente.  
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Economia de mercado de capitais 

•  Nos EUA, Governo e ferrovias cediam as terras ou  
as vendiam a baixo custo, para americanos e imigrantes 
alargarem as fronteiras econômicas do país. 

•  As estradas de ferro uniam as zonas agrícolas do oeste 
aos mercados consumidores do leste. 

•  A operação das empresas ferroviárias –  
algumas das maiores empresas do mundo até então – 
apresentava requerimentos financeiros maciços.  

•  Deu margem ao surgimento dos bancos de investimento, 
bem como à centralização e institucionalização do 
mercado de capitais, com lançamento de ações  
na Bolsa de Nova York.  
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Salto de etapas do 
capitalismo norte-americano 

•  Nos Estados Unidos, no período da  
Grande Crise de 1873 a 1905, iniciou-se  
o processo de concentração. 

•  O nível de escala mínima de produção requerido 
para se explorar o amplo mercado interno era alto. 

•  As sociedades anônimas,  
a intervenção protecionista do Estado no mercado e  
a formação de cartéis permitiram fusões e 
aquisições de empresas, via mercado de ações, 
principalmente em períodos de crise. 
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Mercado de ações nos Estados Unidos 

•  Diversificaram-se  
as modalidades 
operacionais:  
–  sociedades por 

ações,  
–  títulos hipotecários,  
–  lançamento de 

debêntures, etc.  

•  Trata-se de  
movimento histórico 
tão específico que  
o torna um caso único, 
dificilmente repetível.  

•  É inapropriado o tomar 
como modelo  
a ser copiado  
sem adaptação. 
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Esquema tripartite de investimentos 
•  No Brasil, o Estado (à custa de imenso e contínuo 

endividamento) teve que se encarregar da tarefa de 
industrialização pesada, devido aos seus grandes riscos.  

•  A insuficiente mobilização e concentração de capitais 
pelos empresários brasileiros, em face da envergadura 
dos empreendimentos, afastou-os.  

•  Eles tinham oportunidades lucrativas de inversão,  
com baixo risco e diminutas barreiras tecnológicas,  
na medida em que atuassem em mercados protegidos  
como o bancário e o de empreitadas de obras públicas.  

•  Os investimentos que requisitavam patentes tecnológicas 
foram efetuados por empresas estrangeiras.  

•  Essas trouxeram capital do exterior;  
não necessitaram emitir ações no país. 
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Economia de endividamento 
•  Os investimentos e, conseqüentemente, as necessidades  

de financiamento das empresas privadas nacionais  
foram limitados e atendidos pelos lucros retidos e  
por créditos de fornecedores e de bancos oficiais.  

•  Nunca houve estímulo, pelo lado da demanda de recursos, 
para os proprietários dividirem o poder sobre as empresas.  

•  Inclusive, para incentivar a abertura de capital, criou-se  
o expediente (inexistente nos Estados Unidos) de separar 
ações ordinárias e preferenciais como proteção face ao risco 
de perda do controle acionário por takeover hostil.  

•  Isso desestimulou o mercado secundário. 
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Empresas estatais  
privatizadas e desnacionalizadas 

•  O movimento da bolsa de valores se 
concentrava em ações das empresas estatais. 

•  Com o modelo de privatização adotado,  
nos anos 90, acompanhado de desnacionalização, 
perdeu-se oportunidade histórica de se criar 
grandes corporações privadas nacionais, com  
a venda de suas ações  de maneira pulverizada. 

•  Não se fez a “democratização do capital”, não se 
ampliou a base de acionistas pessoas físicas. 





Diagnóstico ortodoxo para carência de 
mercado de crédito de longo prazo  

1.  A população poupa muito pouco.  
2.  O modelo de desenvolvimento se ampara no  

consumo presente em detrimento do futuro.  
3.  Os brasileiros de maior poder aquisitivo, isto é,  

os funcionários públicos, têm estabilidade no 
emprego e aposentadoria integral, ou seja,  
desincentivo à poupança.  

4.  O sistema tributário, com taxação excessiva  
dos investimentos financeiros de prazos mais 
longos, inibe o hábito de poupar. 
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Terapia ortodoxa para  
crédito em longo prazo 

•  Não será o sistema bancário o principal provedor  
desse tipo de crédito em longo prazo.  

•  Os bancos captam em prazos curtos,  
logo, não têm como operar de forma maciça  
com financiamentos mais longos.  

•  Estes virão do estímulo à poupança,  
o que não se fará apenas com a adoção de medidas 
como a redução de tributos  
e a diminuição de recolhimentos compulsórios. 
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Terapia ortodoxa para  
crédito em longo prazo 

•  A agenda neoliberal envolve a retomada de reformas 
institucionais como as da previdência social e do 
regime próprio dos servidores públicos, as do Estado e 
da legislação trabalhista, além da tributária.  

•  É agenda apresentada pelos neoliberais  
como capaz de promover o equilíbrio estrutural das 
contas públicas, com consequências positivas sobre  
o custo de financiamento do Estado e sobre os níveis 
de eficiência do setor produtivo: mas quem, no 
espectro político, está disposto a levá-la adiante? 
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Diagnóstico ortodoxo para carência de 
mercado de capitais 

•  O BNDES cresceu na crise porque o mercado de capitais 
encolheu ou porque ele não foi demandado?  

•  Em 2007, antes da turbulência, foram realizadas no país 86 
ofertas públicas iniciais de ações (IPOs).  

•  No ano seguinte, o da crise, os lançamentos caíram  
para quatro (4); em 2009, os IPOs não retornaram,  
pois ocorreram apenas cinco (5) ofertas. 

•  Logo, durante as crises, os investidores desapareceram:  
em 2010, houve somente onze (11) IPOs até agosto.  

•  Os neoliberais alegam que o gigantismo do BNDES  
está inibindo o mercado de capitais.  33 



Fonte:	  BNDES/APE	  

Padrão	  de	  Financiamento	  dos	  Inves:mento	  na	  Indústria	  e	  Infra-‐estrutura	  	  
no	  Brasil	  (2001-‐2009)	  



Concentração da carteira de 
empréstimos do BNDES 

•  É reflexo do que se observa na economia:  
investimento no país é concentrado, p.ex., em 2009,  
as cinco maiores empresas brasileiras foram responsáveis 
por 15% dos investimentos feitos no país, logo, os cinco 
maiores clientes do BNDES receberam 13% dos recursos.  

•  São os grandes grupos que fazem a maior parte dos 
investimentos no país e é por isso que o BNDES os apoia. 

•  Um quarto dos trabalhadores com carteira assinada  
no país trabalham para fornecedores da Petrobras.  



Financiamento de longo prazo 
•  Praticamente todos os grandes projetos de 

investimento previstos para os próximos anos exigem 
financiamento em longo prazo: estádios de futebol, 
aeroportos, portos, estradas, transporte urbano, pré-sal 
etc.  

•  Deve o BNDES cruzar os braços e aguardar o 
esperado desenvolvimento do mercado de capitais?! 

•  Governo e setor privado estão discutindo medidas  
para fomentar o funding de longo prazo,  
sem o qual não há crédito longo. 
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Pacote para alongar crédito 
•  O governo já definiu algumas das medidas do pacote  

de incentivo a captações e aplicações financeiras  
em longo prazo.  

1.  isentar do Imposto de Renda as empresas que 
aplicarem em Letras de Crédito Imobiliário, 
equiparando pessoas físicas e jurídicas. 

2.  adotará estímulos à securitização do crédito imobiliário. 
3.  autorizará o BNDES a emitir Letras Financeiras.  
4.  Propostas para desoneração do Imposto de Renda 

nos títulos de longo prazo ficarão para o próximo 
governo. 
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