
Fontes de Informações sobre o Financiamento do Investimento 

Sources of Information on Financing for Investment 

Fernando Nogueira da Costa 

Professor-adjunto/livre-docente  
Instituto de Economia  

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

Caixa Postal 6135 
13083-970 – Campinas – SP - Brasil 

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/  
http://lattes.cnpq.br/6773853439066878 
E-mail: fercos@eco.unicamp.br 

Fones: (19) 3287-8685 / 8166-3707 

Resumo: Depois de analisar as informações das Contas Nacionais a respeito da 
projeção da Formação Bruta de Capital Fixo, são feitas considerações metodológicas 
sobre a precariedade das estimativas da “Poupança e Formação Bruta de Capital 
Fixo”. Examina-se fontes alternativas de informações sobre o financiamento dos 
investimentos com base em trabalhos do CEMEC – Centro de Estudos de Mercado de 
Capitais. Levanta-se a hipótese de que estudos que consideram a defasagem entre 
desembolsos de Financiamento da Construção Civil (pela Caixa) e da Infraestrutura e 
Logística (pelo BNDES) e a Formação Bruta de Capital Fixo são fontes de 
informações mais ágeis que servem como um indicador antecedente do investimento 
de fato realizado no País. 

Palavras-chave: Financiamento de Investimento – Capital 

Abstract: After reviewing the information about National Accounts projection of 
Gross Fixed Capital Formation, methodological considerations are made on the 
scarcity of estimates of "Savings and Gross Fixed Capital Formation." Examines 
alternative sources of information about the project financing (ANBIMA - Brazilian 
Association of Financial Market and Capital Market) and the financing of investment 
(the CEMEC - Studies Center Capital Markets). Raises the hypothesis that studies 
that consider the gap between disbursements Financing Construction (Caixa) and 
Infrastructure and Logistics (BNDES) and Gross Fixed Capital sources of 
information are more agile than serve as a leading indicator investment actually 
made in Brazil. 
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Introdução 

Este V Relatório da Pesquisa “Financiamento Interno em Longo Prazo”, dentro do 
projeto Agenda Desenvolvimentista (PNPD 59/12 Ipea), tem como objetivo apresentar 
o resultado do levantamento de fontes alternativas de informações sobre 
financiamento do investimento no Brasil. 

Depois de analisar as informações das Contas Nacionais a respeito da projeção da 
Formação Bruta de Capital Fixo, são feitas considerações metodológicas sobre a 
precariedade das estimativas da “Poupança e Formação Bruta de Capital Fixo”. 
Examina-se, então, a fonte alternativa de informações sobre financiamento dos 
investimentos, publicada pelo CEMEC – Centro de Estudos de Mercado de Capitais. 
Levanta-se, finalmente, a hipótese de que estudos que consideram a defasagem entre 
desembolsos de Financiamento da Construção Civil (pela Caixa) e da Infraestrutura e 
Logística (pelo BNDES) e a Formação Bruta de Capital Fixo constituem fontes de 
informações mais ágeis, que servem como um indicador antecedente do investimento 
de fato realizado no País. 

 

1. Relatório Trimestral de Financiamento dos Investimentos do CEMEC 

 

Este trabalho do Centro de Estudos de Mercado de Capitais tem como objetivo 
examinar a evolução e tentar mensurar papel que as fontes tradicionais de recursos, 
em especial o mercado de capitais, desempenham no suprimento de recursos para o 
financiamento dos investimentos da economia brasileira. 

Na primeira parte, examinam-se os dados de Poupança e Investimento das Contas 
Nacionais do IBGE segregados pelos setores público e privado. Na segunda parte, 
correlacionam-se as fontes tradicionais de recursos externos e domésticos com o 
investimento privado e busca-se construir estimativas do padrão de financiamento dos 
investimentos privados no período de 2000 a 2012 3º trimestre (acumulado de 4 
trimestres).  

Trata-se de uma extensão e um acompanhamento continuado das considerações feitas 
pelo CEMEC em seu TDI CEMEC 05 - Financiamento Dos Investimentos no Brasil e 
o Papel do Mercado de Capitais 
(http://www.cemec.ibmec.org.br/download/tdi_cemec05_financiamento-
investimentos-brasil-papel-mercado-capitais.pdf) e do TDI CEMEC 08 - 
Financiamento dos Investimentos no Brasil – Análise Preliminar Para Relatório 
Trimestral. Por uma questão de velocidade de atualização de dados adotou-se como 
fonte de dados de emissão de ações, debêntures, certificados de recebíveis 
imobiliários e colocações externas de bonds e notes de empresas não financeiras a 
ANBIMA enquanto nos relatórios anteriores a fonte era o site da CVM. 

O problema desse tipo de investigação baseada nas Contas Nacionais é que não se 
atentam para a precariedade das informações e o viés metodológico que condiciona as 
análises realizadas a partir delas, caso o analista não esteja atento ao limites dessas 
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proxies. A aproximação da realidade propiciada por elas é imperfeita, constituindo um 
indicador precário do financiamento do investimento no Brasil. 

Por exemplo, na tabela abaixo, as estimativas da Poupança Privada e da Formação 
Bruta de Capital Fixo do Setor Privado são variáveis residuais. No entanto, essas 
definições contábeis são esquecidas quando o economista ortodoxo imputa nelas 
decisões cruciais. 

 

Metodologia de cálculo: 

Poupança Externa: de 1970 a 1994 pelo déficit em conta corrente do balanço de 
pagamentos convertido para reais pela taxa de câmbio média do ano; de 1995 a 2011: 
Contas Nacionais IBGE. 

Poupança Bruta Doméstica Total: de 1970 a 1994 pela diferença entre investimento 
e poupança externa, de 1995 a 2012 1º Trim.: dado do IBGE. 

Poupança Administração Pública: de 1970 a 1980 (inclusive) adotou-se o dado de 
Fabio Giambiagi et alli em “Economia Brasileira Contemporânea”, ed. Campus, 
tabela A14; de 1981 a 1999 adotou-se a fórmula: FBCF das Adm. Públicas - 
Necessidades de Financiamento do Governo Central e Estados e Municípios no 
conceito operacional; de 2000 a 2009, os valores foram calculados pelo IBGE nas 
Contas Econômicas Integradas; anos de 2010 a 2012 (1º Trimestre): projetados pela 
regressão entre (FBCF das Adm. Públicas - Necessidades de Financiamento do 
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Governo Central e Estados e Municípios no conceito nominal) e poupança das Adm. 
Públicas das Contas Nacionais no período 2000 a 2009. 

Poupança Privada: De 1970 a 1990 e 2010 a 2012 (1º Trimestre): diferença entre 
poupança doméstica total e poupança das adm. Públicas; de 2000 a 2009: os valores 
foram calculados pelo IBGE nas Contas Econômicas Integradas. 

Formação Bruta de Capital Fixo das Adm. Públicas - De 1970 a 2009: calculado 
pelo IBGE; de 2010 a 2012 (1º Trimestre): o CEMEC projetou os investimentos das 
Administrações Públicas de 2010 a 2012 (acumulado móvel anual encerrado no 3º 
trimestre). Dentre os dados públicos disponíveis, escolheu-se correlacionar os 
desembolsos ordinários de Custeio e Investimento da Execução Financeira do 
Tesouro Nacional como proxie dos investimentos das Administrações Públicas. 

Formação Bruta de Capital Fixo do Setor Privado: dado pela diferença entre 
FBCF total e FBCF das Adm. Públicas. 

Dessa forma, manipulam-se as estatísticas de maneira tal que a poupança privada é 
obtida residualmente. A Formação Bruta de Capital Fixo é obtida por proxies como 
evolução da indústria de construção e máquinas e equipamentos, além de sua 
importação. Daí, subtraem a “poupança externa”, ou seja, o déficit do balanço de 
transações correntes, para obter a “poupança doméstica” e desta subtraem a 
“poupança (ou ‘despoupança’, sic) governamental”, para alcançar como resíduo 
contábil o que, conceitualmente, deveria ser o ponto de partida: a “poupança privada”. 

Esta “poupança privada”, portanto, é resíduo contábil, obtida indiretamente, pois não 
há possibilidade de levantamento estatístico do “consumo agregado”, para subtraí-lo 
da renda gerada no período, e obter diretamente essa poupança. Não é objeto de 
decisões! 

Sendo assim, evidentemente, dado o investimento e/ou a poupança total, elevando-se 
o déficit no balanço de transações correntes, por exemplo, em razão de câmbio 
defasado, déficit do balanço comercial, crescimento de viagens internacionais, 
despesas com fretes, remessas de lucros e dividendos, pagamento de juros 
internacionais, etc., vai se obter queda da “poupança interna”. Como o déficit público 
é a outra informação disponível, alcança-se por diferença a “poupança privada”. 

Na verdade, variáveis exógenas, determinadas discricionariamente, como a taxa de 
juros e a taxa de câmbio, explicam mais o déficit público (“poupança do governo”) e 
o déficit na conta corrente (“poupança externa”) do que qualquer abordagem pelo 
excesso de gastos não-financeiros internos, privados ou públicos.  

No entanto, alguns economistas seguidores da “sabedoria convencional”, de acordo 
com a Abordagem por Absorção do Balanço de Pagamentos, colocam a origem do 
déficit na conta corrente na diferença entre a renda nacional e os gastos internos. 
Explicam-no pela existência de excedente do investimento privado sobre a poupança 
privada e/ou déficit fiscal. O “excesso de gastos” (ou “insuficiência de poupança”), 
correspondente a esse déficit externo, dependeria então de escolhas privadas e/ou 
governamentais.  
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Vale, portanto, interpretar os gráficos abaixo, apresentados no Relatório Trimestral de 
Financiamento dos Investimentos, com a cautela metodológica necessária. É melhor 
ler seus números sem seguir os comentários realizados pelos autores do CEMEC. 
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Acho mais interessante a análise que o CEMEC realiza a respeito do padrão de 
financiamento dos investimentos privados (empresas e famílias), no período de 2000 
a 2012 (acumulado anual até 3º trimestre), a partir de Contabilidade Geral, do que 
aquele realizado a partir de Contabilidade Social. 

Com o objetivo de construir uma medida de participação das fontes tradicionais de 
financiamento de médio e longo prazo no investimento das empresas e famílias o 
CEMEC buscou, inicialmente, gerar estimativas do padrão de financiamento 
observado no período de 2000 ao terceiro trimestre de 2012 (acumulado de 4 
trimestres). Para tanto, adotou-se a metodologia de identificar os fluxos anuais das 
principais fontes de financiamento de médio e longo prazo disponíveis na economia 
brasileira nesse período e cuja destinação supõe-se ser, prioritariamente, destinada ao 
financiamento de investimentos, na forma de formação bruta de capital fixo: 

a) Investimento Estrangeiro Direto (recurso próprio das empresas estrangeiras); 

b) Desembolsos BNDES em financiamentos a empreendimentos e máquinas e 
equipamentos; 

c) Desembolsos FGTS em financiamentos à produção habitacional (construção e 
reforma) e saneamento; 

d) Desembolsos SBPE em financiamentos à produção habitacional (construção e 
reformas); 

e) Emissões externas (bonds e notes) de empresas não financeiras pela taxa de câmbio 
média; 

f) Mercado de capitais: emissão primária de ações e títulos de dívida privada 
(debêntures de empresas não financeiras e Certificados de Recebíveis Imobiliários). 

Foi utilizada a base de dados do CEMEC para apurar os fluxos anuais de cada uma 
dessas fontes, seja na forma de emissões primárias no caso de ações e títulos de dívida 
privada corporativa, seja na forma de desembolsos no caso de operações de crédito. 
Note-se que para evitar distorções, em 2010, não foi considerada a emissão de ações 
da Petrobrás. 

A parcela referente a Recursos Próprios foi estimada pela diferença entre as fontes 
identificadas e os dados de Contas Nacionais referentes ao Investimento Privado. São 
definidas como fossem correspondentes à estimativa de “poupança das famílias e dos 
lucros retidos das empresas”. Novamente, percebe-se que esse “autofinanciamento” é 
variável residual, não podendo, portanto, ser definida com a variável-chave. 
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O CEMEC reconhece que, “evidentemente, a escolha das fontes tradicionais de 
financiamento de médio e longo prazo é arbitrária. Por um lado, nada impede que 
recursos de longo prazo sejam utilizados para cobertura de despesas correntes. Por 
outro, pode ocorrer que muitas empresas utilizem recursos de curto prazo, objeto de 
renovações recorrentes ou mesmo o saldo favorável das contas de fornecedores e 
estoques para financiar parte dos investimentos”. 

O gráfico abaixo apresenta a evolução do acumulado em quatro trimestres das fontes 
domésticas de financiamento de médio e longo prazo e dos investimentos das 
empresas e famílias, ambos como percentual do PIB. Verifica-se que, no período 
recente, do quarto trimestre de 2009 ao terceiro trimestre de 2012, há uma correlação 
entre o comportamento das fontes domésticas e o investimento das empresas e 
famílias, apesar de que houve um crescimento das fontes domésticas no terceiro 
trimestre de 2012 e uma queda nos investimentos. 
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A seguir, o CEMEC apresenta gráficos detalhando o comportamento das diversas 
fontes de financiamento que configuraram o padrão de financiamento dos 
investimentos de empresas e famílias de 2000 a 2012 (3T). 
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Na primeira parte do Relatório Trimestral de Financiamento dos Investimentos, 
elaborado pelo CEMEC, sua visão macroeconômica da poupança e do investimento, 
baseada em Contas Nacionais, constatou, seja por definição contábil, seja por adoção 
de abordagem teórica preconcebida para chegar ao resultado de “crowding-out”, que 
“a União desloca poupança do setor privado para financiar seu déficit corrente e seus 
investimentos com necessidade de financiamento anual da ordem de 5% do PIB. 
Talvez como consequência desse fato, os investimentos são muito baixos: no 
acumulado móvel anual encerrado no 3º trimestre de 2012 os investimentos (FBCF + 
estoques) da economia brasileira atingiram 18,2% do PIB e a poupança nacional 
atingiu 15,6% do PIB, complementado pela poupança externa em 2,6% do PIB. Esses 
níveis de investimento e poupança são inferiores aos níveis pré-crise e provavelmente 
não são suficientes para sustentar um crescimento da ordem de 4,5% ao ano.” 

O confronto entre as fontes tradicionais de financiamento com os investimentos 
privados mostra, no terceiro trimestre de 2012, um crescimento do financiamento via 
captações externas, mercado de capitais, desembolsos habitacionais do SBPE e FGTS 
e investimento estrangeiro direto, com pequena queda das demais fontes, como 
mostra o gráfico a seguir. 
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O CEMEC salienta ainda que “a análise das correlações entre essas fontes tradicionais 
e os investimentos privados mostra os instrumentos do mercado de capitais com 
correlação similar à verificada com o BNDES e o FGTS. Esses resultados reforçam a 
percepção da relevância do mercado de capitais no financiamento dos investimentos 
privados e na formação da poupança nacional.” 

 

2. Padrão de Financiamento  

 

O padrão de financiamento dos investimentos nas empresas e famílias brasileiras 
ainda é sustentado por recursos próprios (reservas para depreciação e lucros retidos), 
segundo dados do Centro de Estudos do Mercado de Capitais – CEMEC. Mas houve 
mudança significativa no período entre 2000 e 2011. A fatia do capital próprio caiu do 
“pico” de 67,3% em 2005 para 43,1% em 2011. Mais do que dobrou a participação do 
mercado de capitais (ações e títulos de dívida privada direta), assim como os 
desembolsos do BNDES e das captações externas.  

Em termos de percentuais do PIB, na média de 2000 a 2011, os saldos dos recursos 
próprios (deduzidos que são “poupança e lucros retidos”) equivaleram a 8,0% do 
fluxo de produto; desembolso BNDE (FINEM e FINAME), 1,7%; investimento 
estrangeiro direto, 2,7%; mercado de capitais, 1,2%; fontes de financiamento 
internacional, 0,7%; financiamento habitacional, 0,5%. Tudo isso somou 14,9% do 
PIB, tendo ocorrido o máximo em 2008 com 16,7% e o mínimo em 2003 com 13,8%. 
Será que essa média se aproxima da taxa de investimento média do período? 
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O CEMEC-IBMEC estimou o Padrão de Financiamento dos Investimentos Privados 
(FBCF), considerando empresas e famílias, no período de 2000 ao segundo trimestre 
de 2011, de acordo com a metodologia de identificar os fluxos anuais das principais 
fontes de financiamento de médio e longo prazo disponíveis na economia brasileira 
nesse período. Sua destinação supõe-se ser prioritariamente destinada ao 
financiamento de investimentos: 

• Investimento Estrangeiro Direto; 

• Desembolsos BNDES em financiamentos a empreendimentos e máquinas e 

equipamentos; 

• Desembolsos FGTS em financiamentos à produção habitacional (construção e 
reforma) e saneamento; 

• Desembolsos SBPE em financiamentos à produção habitacional (construção e 
reformas); 

• Emissões externas (bond e notes) de empresas não financeiras pela taxa de câmbio 
média; 

• Mercado de capitais: emissão primária de ações e títulos de dívida privada 
(debêntures de empresas não financeiras e Certificados de Recebíveis Imobiliários). 

 

 
 

Fonte: CEMEC-IBMEC. Indicadores CEMEC de Custo de Capital. São Paulo, 11o. Seminário 
CEMEC de Mercado de Capitais, 27/04/2012. 
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De acordo com outro Quadro apresentado pela CEMEC com financiamento do 
investimento realizado por companhias abertas e as maiores fechadas (veja 
metodologia em seguida), para o financiamento do investimento em imobilizado, as 
companhias abertas recorreram a lucro retido (43%), dívida (36%) e emissões 
primárias (36%), no período 2005-2010, considerando o somatório da variações dos 
fluxos. Observando o financiamento em imobilizado das maiores companhias 
fechadas, quase 3/4 dele lastreou-se em patrimônio líquido e o restante em dívida. 

Fonte: CEMEC-IBMEC. Indicadores CEMEC de Custo de Capital. São Paulo, 11o. Seminário 
CEMEC de Mercado de Capitais, 27/04/2012. 
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Fonte: CEMEC-IBMEC. Indicadores CEMEC de Custo de Capital. São Paulo, 11o. Seminário 
CEMEC de Mercado de Capitais, 27/04/2012. 

Recorreu-se mais às emissões primárias em 2010, quando se atingiu o recorde de 
R$ 243,6 bilhões. Nesse ano, 62% desse valor foi captado via ações (renda variável) e 
o restante em debêntures (renda fixa). No ano seguinte reduziu-se muito o montante, 
para R$ 112,6 bilhões, permanecendo praticamente o mesmo valor para renda fixa 
(R$ 93,7 bilhões), mas com redivisão das contribuições, pois renda variável 
representou apenas 17%.  

O Return on Assets (ROA), ou Retorno dos Ativos, é um indicador financeiro que 
mostra a capacidade dos ativos da empresa de gerar resultados. O valor vem expresso 
em percentagem. A fórmula do ROA é simples, sendo o total do ativo obtido do 
balanço e os resultados líquidos provenientes da demonstração de resultados. O ROA 
diz-nos o que a empresa consegue fazer com aquilo que possui. Permite comparar 
empresas dentro do mesmo setor quanto à eficiência no uso do capital investido, mas 
é um indicador que variará fortemente de indústria para indústria, de acordo com as 
exigências de cada uma. O ROA dá uma ideia da intensidade de capital de cada 
indústria, com indústrias que exigem grandes investimentos iniciais a terem 
geralmente ROA's mais baixos. 

O ROA também dá uma ideia da rentabilidade de cada empresa sem levar em conta a 
alavancagem. É um múltiplo que se pode tornar relevante por exemplo em empresas 
financeiras (bancos), visto que os ativos deverão estar na sua maioria avaliados a 
preços próximos dos valores de mercado (mark-to-market). Supõe-se que estes ativos, 
na sua maioria, geram rendimentos por si próprios. 

Fazer o Mark-to-Market (MtM) consiste em avaliar um ativo (ou uma posição) de 
acordo com seu valor de mercado, tal como está expresso por sua cotação mais 
recente. A ideia é que cada posição seja avaliada por um valor que corresponda ao 
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que se pensa que seria possível realizar se quiséssemos liquidar essa posição no 
mercado. 

O Mark-to-Market é especialmente importante em situações onde, se não for aplicado, 
resultam ganhos ou perdas para investidores. Por exemplo, na avaliação de fundos de 
investimento. Se um fundo de investimento estiver avaliado acima dos preços justos 
de mercado, os novos subscritores desse fundo são prejudicados, e quem o resgata sai 
beneficiado. Se um fundo estiver avaliado abaixo dos preços justos de mercado, os 
novos subscritores são beneficiados, e quem resgata é prejudicado. 

É igualmente importante em situações quando o ativo que está a ser avaliado serve de 
colateral para uma dívida, por exemplo, no caso de uma “chamada-de-margem”. Isto 
porque se não se avaliar o ativo constantemente pelo seu preço de liquidação, o credor 
corre o risco do colateral perder valor e deixar de cobrir integralmente a dívida. No 
entanto, o mark-to-market pode levar a uma postura pro-cíclica na concessão de 
crédito, exagerando as euforias nos auges e piorando os pânicos nas crises. 

Return on equity (ROE), ou rentabilidade dos capitais próprios, é um indicador 
financeiro que mede o retorno do capital empregado pelo acionista (capital próprio) 
durante determinado período, normalmente um ano. O ROE mede a eficiência de uma 
empresa a gerar lucros a partir do patrimônio líquido, e mostra o potencial da empresa 
aplicar investimentos no sentido de aumentar os resultados. 

Essencialmente, o ROE é igual à margem líquida multiplicada pela rotação de ativos 
propiciada pela alavancagem financeira. Alavancagem (leverage) significa a nossa 
capacidade financeira de investir mais do que nossos recursos próprios permitiriam. 
Portanto, o termo designa o uso de vários instrumentos financeiros ou recursos de 
terceiros, tais como empréstimos de capital, com o intuito de aumentar o retorno 
potencial das operações financeiras. Consequentemente, aumenta também o seu risco. 
A alavancagem tem, portanto, um efeito ampliador tanto dos ganhos como das perdas. 

A alavancagem pode tomar a forma de um financiamento ou outro tipo de empréstimo, 
o qual é investido com a intenção de ganhar uma maior taxa de retorno do que o custo 
do juro desse financiamento ou empréstimo. Outra forma de alavancagem é a tomada 
de posições longas ou curtas através de instrumentos derivativos, cuja dimensão no 
subjacente, o valor nocional da posição, é superior à que seria possível ter-se de forma 
direta no ativo subjacente. 

A alavancagem permite, então, aos investidores ou empresas aumentar o seu 
investimento, mas com um risco maior. Se o investidor usar alavancagem para fazer 
um determinado investimento e esse investimento resultar mal, a sua perda será tanto 
maior quando maior for o grau de alavancagem. 

Se uma empresa usar alavancagem com o intuito de potenciar os seus ganhos e gerar 
mais riqueza para o acionista, mas falha em concretizá-lo, os custos com os juros e o 
risco de crédito destroem valor para o acionista. Assumindo que todo o resto se 
mantenha constante, se a rentabilidade dos ativos (ROA ou Return On Assets) da 
empresa é maior do que a taxa de juro dos seus financiamentos, então a rentabilidade 
dos capitais próprios (ROE ou Return On Equity) vai ser maior do que seria se a 
empresa não estivesse alavancada. De forma inversa, assumindo-se todo o resto 
constante, se o ROA da empresa é menor do que a taxa de juro dos seus 
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financiamentos, então o ROE vai ser menor do que seria se a empresa não estivesse 
alavancada. 

 

Fonte: CEMEC-IBMEC. Indicadores CEMEC de Custo de Capital. São Paulo, 11o. Seminário 
CEMEC de Mercado de Capitais, 27/04/2012. 

Apesar do padrão de financiamento dos investimentos das empresas e famílias 
brasileiras ainda ser sustentado por recursos próprios (média de 55,8% de 2000 a 
2011), investimento direto estrangeiro (17,7%), desembolsos do BNDES (13,0%), 
fontes de financiamento internacional (4,3%) e financiamento habitacional (FGTS + 
SBPE com 3,1%), desde 2006, as contribuições anuais do mercado de capitais está 
acima da média desses onze anos: 8,1%, ou seja, emissões de ações com 2,6% e de 
títulos dívida corporativa com 5,5%. Particularmente, estas últimas, que já tinham 
obtido participação de 7,4% do total de 2006, retomaram o crescimento do market-
share a partir de 2009, alcançando 6,1% nesse ano, 9,5% em 2010 e 9,4% em 2011. 
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3. Elementos para uma Estratégia Nacional de Acesso ao Mercado de Capitais 

 

Trabalho mais recente, assinado por Carlo A. Rocca e Lauro M. dos Santos Jr. 
(CEMEC. Elementos para uma Estratégia Nacional de Acesso ao Mercado de 
Capitais. São Paulo; IBMEC; março de 2013), constituiu a proposta do IBMEC no 
Fórum Nacional de maio de 2012. Ele teve como objetivos: 

1. Identificar fatores que tem limitado o acesso das empresas brasileiras ao 
mercado de capitais; 

2. Contribuir para a elaboração e avaliação de propostas para superar esses 
obstáculos; 

3. Fornecer elementos para uma estratégia nacional de acesso ao mercado de 
capitais. 

O foco foi colocado em todas as empresas, mercado de ações e de dívida corporativa. 

Partiu da observação de que o elevado custo de capital e escassez de recursos de 
longo prazo limitam a competitividade e crescimento da economia brasileira. Somente 
pequeno número de grandes empresas tem menor custo de capital e se beneficiam do 
mercado de capitais, sendo que este, justamente, o propósito de reduzir o custo de 
capital e aumentar a oferta de recursos de longo prazo para as empresas brasileiras, 
com a difusão do acesso das empresas, inclusive as de menor tamanho. 

O diagnóstico é que a oferta de serviços de infraestrutura limita o crescimento 
econômico e a produtividade da economia brasileira. Como há déficit nominal no 
setor público, recursos para investimento nessa infraestrutura são insuficientes. Logo, 
o papel do mercado de capitais é mobilizar recursos para financiar investimento 
privado em infraestrutura em sinergia com o BNDES. 

A agenda recente do governo brasileiro abriu oportunidade para mercado de capitais 
com a redução da taxa de juros básica, a nova tributação dos títulos de dívida privada, 
isenção para estrangeiros e debêntures de infraestrutura inclusive para pessoa física, 
FIDCs, Comunicado da CVM em 23/11/12, etc. Mas a agenda do setor privado 
também abriu oportunidade para o mercado de capitais com o novo mercado de renda 
fixa da ANBIMA, as propostas de CETIP trader, defesa pelo IEDI do mercado de 
dívida corporativa, mercado de acesso BOVESPA Mais, proposta PDMC-IBMEC, 
etc. 

Há forte concentração no acesso a recursos de financiamento. 
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Em média, companhias abertas e maiores fechadas tem custos de financiamento mais 
baixos e inferiores à taxa de retorno dos ativos (cerca de 12% a 14% aa). Demais 
empresas, com 42% dos ativos, tem custo alto e dependem, basicamente, de recursos 
próprios. 

 

 

O custo de financiamento das empresas depende do acesso a fontes de recursos com 
taxas mais baixas: BNDES e mercado de capitais. 
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Fontes domésticas de menor custo somavam 45,9% do exigível total em setembro de 
2012: BNDES com 26,3% e mercado de capitais com 19,8%. 
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No mercado de capitais, 2/3 das empresas que se beneficiam são grandes: 294 no total 
de 444. 

 

No BNDES, 2/3 dos desembolsos se destinam à empresa de tamanho grande e médio-
grande. 
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Cerca de 60% do exigível das PMEs (R$ 195,3 bilhões em R$ 325,6 bilhões) provem 
de crédito de recursos libres com taxa de juros mais elevada. Os restantes 40% tem 
taxa de juros favorecida. 

 

Companhias Abertas tem o menor custo de financiamento: 56,4% do exigível são de 
fontes domésticas de menor custo – 27,8% do mercado de capitais, 28,6% do 
BNDES, linhas especiais e recursos direcionados –, além de 23,2% de fontes 
externas. 
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Segundo estimativas do Centro de Estudos do IBMEC, recursos próprios são a 
principal fonte de recursos dos investimentos privados. BNDES e mercado de capitais 
vem sem seguida. 

 

Dados de balanços contábeis confirmam: recursos próprios (lucros retidos e aumentos 
de capital) são a principal fonte de financiamento de investimento das companhias 
abertas e maiores empresas fechadas. As sociedades abertas usam mais dívida. 
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Mas acesso ao endividamento é importante para a realização dos investimentos pelas 
companhias abertas. 

 

Acesso ao endividamento também é importante para realização dos investimentos nas 
maiores empresas fechadas. 
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O mercado de capitais agora tem importância estratégica, segundo o CEMEC, 
“porque a atual participação do BNDES não é sustentável: capitalizado por dívida 
pública, ela tem implicações fiscais e inibe o mercado de capitais”. 

 

 

A distribuição das empresas não-financeiras por valor de faturamento bruto é a 
seguinte: 
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Mercado de Ações  

O tamanho do mercado acionário brasileiro ocupa posição intermediária entre os  dos 
países emergentes. 

 

O número de empresas listadas é o menor entre as economias emergentes e o valor 
médio de IPOs é um dos maiores do mundo. 
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No Brasil, o mercado de acesso ainda não decolou. 

 

Antes da crise financeira mundial de 2008, isto é, nos anos de 2006 e 2007, ocorreu o 
ciclo recorde de IPOs. 
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O ciclo recorde de IPOs de 2006-2007 foi aproveitado por empresas emissoras 
grandes, isto é, maiores que a média das existentes. Cerca de 70% das colocações das 
ações foram junto a investidores estrangeiros. 

 

O baixo custo de capital no período foi um dos fatores explicativos desse ciclo. 
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Em 2006-2007, 43% dos IPOs foram de empresas investidas por Fundos de Venture 
Capital ou Private Equity (FIPs); 40% do desinvestimento ocorreram via IPO. Em 
2008-2009, apenas 5% do desinvestimento foram feitos por IPO. 

 

No Brasil, custos de IPO / follow on são elevados para emissões muito pequenas. 
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Mas custos fixos de emissões primárias de ações no Brasil são semelhantes aos custos 
internacionais para emissões entre US$ 75 milhões e US$ 120 milhões. 

 

Os custos de manutenção de companhias abertas são relativamente elevados no 
Brasil. 
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Pesquisa FIESP-CEMEC, junto a empresas industriais, a respeito da possibilidade de 
abertura de capital revela que o conhecimento de mercado de capitais é limitado; 
poucas empresas tem a intenção de abrir o capital; a opinião é que as desvantagens 
predominam. 

 

Quanto à participação dos investidores, deve-se observar o elevado custo de 
oportunidade, devido à atratividade de títulos de dívida pública com taxa de juros 
elevada, liquidez grande e risco soberano. 
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Os investidores institucionais tem preferencia por títulos de dívida pública, alocando 
parcelas menores em renda variável e títulos de dívida corporativa. 

 

 

Enquanto no “resto do Mundo”, a renda variável representa 40% da carteira de ativos 
de Fundos de Investimentos Financeiros, no Brasil, equivale a apenas 9%. 
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A carteira com maior participação de renda variável é a dos investidores estrangeiros 
com 57,2%. Nela, títulos de dívida pública representam 32%. As aplicações em títulos 
de dívida privada eram tributadas até dezembro de 2010. Deve-se observar que 
emissão de Debêntures de Infraestrutura dependem da aprovação da cada projeto nos 
respectivos Ministérios setoriais. 

  

Quanto aos investidores Pessoa Física, no mercado acionário, a base brasileira ainda é 
pequena, mesmo quando comparada com a média dos países emergentes de 
investidores / população que é de 5%. Na China, 95 milhões de Pessoas Físicas (7,1% 
em 1,340 bilhão de habitantes) investem em ações, em que pese ainda a baixa 
educação financeira e familiaridade com a Teoria de Portfólio. Tem a propensão de 
assumir maiores riscos em especulação e negociação ativa. No Brasil, são apenas 580 
mil os investidores Pessoas Físicas em mercado de ações, ou seja, 0,3% da população 
de 192 milhões habitantes. Tem também baixa educação financeira ou familiarização 
com esse mercado. Devido ao histórico de alta inflação (e traumas com crash da Bolsa 
de Valores), possuem maior tendência de consumir do que de investir em ativos de 
risco, demonstrando aversão a maiores riscos. 
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A participação dos investidores Pessoas Físicas no mercado secundário de ações 
sofreu forte redução após a crise de 2008. 

 

Quanto ao Mercado de Dívida Corporativa, no Brasil, ele é ainda pequeno e menos 
desenvolvido do que o Mercado Acionário. Um dos motivos é que seu mercado 
secundário tem baixa liquidez. 
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Para concorrer com títulos de dívida pública, indexados à SELIC, grande parte das 
debêntures corporativas são indexadas ao CDI, ou seja, toda a incerteza da política 
monetária é trazida para esse mercado. 

 

O valor médio de emissão de debêntures é muito elevado, pois é mais fácil (e barato) 
os bancos oferecerem “garantia firme” ao montar operações estruturadas de ofertas 
públicas com esforços restritos a colocar junto a grandes investidores institucionais. 
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Em conclusão, de acordo com a interpretação dos autores do CEMEC-IBMEC, há 
elementos suficientes para o diagnóstico do Mercado de Capitais brasileiro. 

Quanto aos fatores limitantes do acesso das empresas não-financeiras ao mercado 
de capitais, os dados e as análises apresentadas sugerem: 

1. Regulação do mercado de capitais: em geral, tem efeito líquido positivo, 
embora com algum excesso de burocracia, oferecem: 

a. Maior proteção dos investidores; 
b. Variedade de instrumentos e veículos financeiros. 

2. Combinação de fatores macro e microeconômicos atuaram para limitar o 
acesso ao mercado acionário e inibir o mercado de dívida corporativa: 

a. Altas taxas de juros de títulos de dívida pública; 
b. Distorções e discriminação tributária de títulos de dívida privada; 
c. A partir de 2010,  houve crescimento do crédito direcionado com taxa 

de juros subsidiada. 

Quanto aos investidores: 

1. Cultura de renda fixa: títulos de dívida pública com altas taxa de juros, 
elevada liquidez e risco de crédito soberano inibe aplicações em renda variável 
e títulos de dívida corporativa; 

2. Base de investidores individuais em ações é pequena e a cultura de mercado 
de capitais, insuficiente; 

3. Investidores Institucionais preferem títulos de dívida pública e investimentos 
em ações de grandes companhias, pois empresas menores oferecem maior 
risco, custo de análise e menor liquidez; 

4. Ciclo de IPOs 2006-2007 confirmou que as grandes emissões primárias foram 
realizadas por grandes empresas para grandes investidores, especialmente, 
estrangeiros. 

5. Discriminação tributária: 
a. Até dezembro de 2010, a isenção fiscal para aplicações em títulos de 

dívida pública e a tributação para títulos de dívida privada mantinham 
os investidores estrangeiros fora do mercado de dívida corporativa; 

b. Tributação de Imposto de Renda favorece investimentos em imóveis. 
6. Até dezembro de 2010, havia outra distorção tributária: a bitributação de 

rendimentos (cupom) das debêntures  era mais um fator de inibição do 
mercado secundário de dívida corporativa; 

7. Baixa liquidez de títulos de dívida corporativa e das ações de empresas de 
menor porte afasta os investidores desses papéis. 

Quanto às empresas não-financeiras: 

1. Entrar no mercado de capitais via ações ou dívida corporativa depende de sua 
avaliação de custos e benefícios; 

2. Ciclo de IPOs 2006-2007: 
a. O benefício da redução do custo de capital próprio em 2006-2007 foi o 

principal determinante desse ciclo; 
b. Essa hipótese é reforçada pela escolha de IPOs como a principal 

estratégia de desinvestimento por parte dos FIPs; 
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c. Com o aumento do custo do capital próprio, a partir de 2008, houve 
inibição de IPOs e emissões primárias de follow on. 

3. Custos de IPO: redução de custos de IPO e de manutenção de companhias 
abertas é desejável, embora comparações internacionais não indiquem 
diferenças significativas de custo. 

4. Empresas e o mercado de capitais: as pesquisas e os depoimentos em 
workshops refletem a experiência histórica: 

a. Para a maioria das empresas, mercado de capitais não é considerado 
como alternativa de captação de recursos; 

b. Grau de informações é baixo, o mercado de capitais, usualmente, é 
sinônimo apenas de  mercado acionário; 

c. Compartilhamento de controle e custos de adequação são considerados 
maiores desvantagens, além da percepção realista de que o mercado de 
capitais só existe para grandes emissões; 

5. Até a ICVM 476/2009, o mercado de títulos de dívida corporativa era 
reservado apenas a companhias abertas; todos os custos e desvantagens 
identificados pelas empresas aplicavam-se também às emissões dessas dívidas 
diretas; 

6. Custos e burocracia: 
a. Avanços da regulação, com algum excesso burocrático, elevam os 

custos de compliance e aumentam prazo de ajustes para entrada no 
mercado; 

b. Carga tributária adicional com a eliminação do “planejamento 
tributário” permitido por algum grau de informalidade, já que o peso 
desse fator tem sido reduzido pelo aumento do índice de formalização; 

7. Até a política de queda expressiva da taxa de juros básica e de empréstimos, 
os prêmios de riscos com elevados juros de títulos de dívida pública elevavam 
o custo de oportunidade de títulos de dívida privada acima da taxa de retorno 
de ativos da maioria das empresas. 

8. Maiores empresas, com melhores padrões de transparência e governança 
preferem operar com BNDES com taxa de juros muito inferior às taxas de 
juros praticadas no mercado de crédito. 

Quanto aos intermediários e prestadores de serviços de acesso ao mercado de 
capitais: 

1. Mercado para colocação de ações concentra-se em grandes investidores 
institucionais e, principalmente, estrangeiros; base de investidores pessoas 
físicas é limitada e focada em renda fixa; 

2. Mercado para colocação de títulos de dívida corporativa: discriminação 
tributária afasta investidores estrangeiros, rentabilidade de títulos de dívida 
pública e baixa liquidez do mercado secundário afasta investidores 
institucionais; 

3. Bancos, escritórios de advocacia, auditorias e outros prestadores de serviços 
concentram-se nas grandes emissões. 

Pela evolução recente, alguns fatores limitantes começaram a ser superados: 

1. Altas taxas de juros de títulos de dívida pública: 
a. A partir de agosto de 2011, a taxa SELIC teve acentuada redução, 

refletidas também nas “taxas longas” dos NTN-B; 
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b. STN do Ministério da Fazenda inicia processo de eliminação da 
indexação da dívida pública à SELIC e ao CDI. 

2. Distorções tributárias: 
a. Desde MP 517 de dez/2010 (Lei 12.421), várias medidas reduziram de 

modo significativo a discriminação tributária em relação a títulos de 
dívida privada; 

b. Eliminada a dupla tributação sobre cupom de juros 

Reação positiva do Mercado de Dívida Corporativa, embora tenha ainda 
predominância de empresas grandes, de controle privado nacional e do setor de 
serviços, em todos os anos: 

 

Como efeito da ICVM 476 / 2009, elevou a participação de SAs fechadas no mercado 
de dívida corporativa. Em 2012, essas empresas representaram 2/3 das emissões. 
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Além de debêntures, outros instrumentos financeiros mostram crescente participação 
das empresas no Mercado de Dívida Corporativa. 

 

De dezembro de 2007 a setembro de 2012, o saldo de debêntures dobrou de 2,1% para 
4,1% do PIB. O saldo de outros títulos financeiros triplicou de 1,3% para 3,7% do 
PIB. 
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Cerca de 80%, tanto das companhias abertas, quanto das maiores empresas fechadas, 
tem Taxa de Retorno de Ativos (ROA) maior que custo líquido de debêntures. 
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No financiamento da infraestrutura, os concessionários de Serviços Públicos lideram 
emissões de debêntures. 

 

As taxas de retorno anunciadas para investidores em concessões de rodovias (entre 
10% e 11% a.a. real) são compatíveis com indicadores de custo de capital próprio 
desses setores. 
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Custo de financiamento das debêntures se aproxima do custo do financiamento no 
BNDES. 

 

Pela evolução recente, constata-se que alguns outros fatores limitantes começam a ser 
superados: 

1. Comunicado de 23/11/2012 da CVM: 
a. Concessão de dispensa dos requisitos da ICVM 400 para companhias 

com ativos menores que R$ 300 milhões e emissões inferiores a R$ 
150 milhões; 

b. Procedimento simplificado com menos burocracia e menores custos 
substitui o Prospecto de Distribuição pelo Edital de Oferta Pública e 
formulário já existente; 

c. Distribuição se faz por meio de leilão na Bolsa de Valores para 
investidores qualificados, que podem colocar as ações para o público, 
em geral, após 18 meses. 

2. Aumento do grau de formalização das empresas. 
3. Formadores de mercado estão se tornando eficientes para elevar liquidez de 

empresas menores. 
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Finalmente, o CEMEC-IBMEC apresenta os elementos para uma estratégia nacional 
de acesso ao mercado de capitais. Lista alguns desafios a serem superados: 

1. Acabar a indexação diária (CDI) no mercado financeiro; 
2. BNDES tem anunciado política de sinergia com o mercado de capitais, mas 

anúncios recentes mantem padrão anterior no financiamento de infraestrutura: 
3. Até 80% de recursos subsidiados do BNDES; 
4. Financiamento subsidiado de bancos privados com recursos de depósito 

compulsório; 
5. Baixa liquidez do mercado secundário de dívida corporativa; 
6. No mercado de ações, adotar tributação de ganhos de capital compatível com 

formação de poupança em longo prazo; 
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7. Custos elevados de preparação para acesso ao mercado de capitais e de 
manutenção de companhias abertas; 

8. Melhorar a informação, orientação e educação financeira de investidores, 
empresário e dirigentes de investidores, empresários e dirigentes de empresas, 
visando otimizar uso do mercado de capitais; 

9. Participação de um maior número de instituições financeiras, intermediários e 
prestadores de serviços na originação e distribuição de instrumentos do 
mercado de capitais, aumentando o acesso das empresas e investidores no 
mercado. 

 

 

 

São fundamentais nos Mercados de Ações e Dívida Corporativa: 

1. Informações, orientações e Educação Financeira em contexto de taxa de juros 
mais baixa; 

a. Investidores já fazem diversificação de carteiras de ativos e tem maior 
compreensão da relação riscos/retornos, demonstrando que a Educação 
Financeira dos investidores já é reflexo de várias iniciativas, embora 
ainda tenha longo caminho até se massificar; 

b. Alguns empresários e/ou dirigentes de empresas esboçam novas 
estratégias de gestão financeira e oportunidades de financiamento do 
mercado de capitais, mas existem poucas iniciativas nessa área que 
deveria ser prioritária. 
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2. Prioridades na regulação: 
a. Simplificação, redução da burocracia e custos para IPO, emissões de 

ações e dívida corporativa, sem comprometer a percepção de risco dos 
investidores que poderia elevar prêmios de risco e custo do capital; 

b. Redução de custos de publicação: flexibilização da obrigatoriedade da 
publicação de balanços e outras informações no Diário Oficial; 

c. Agilidade nas emissões: buscar prazos de execução das emissões de 
ações ou títulos de dívida compatíveis com aproveitamento de “janelas 
de oportunidade” no mercado. 

3. Quanto à tributação: 
a. Isonomia na tributação de ações e do mercado imobiliário, 

possibilitando a recomposição de carteiras de ações sem incidência do 
imposto de renda, com diferimento da cobrança do imposto para o 
momento da realização financeira da carteira; 

b. Equalização da tributação de investidores estrangeiros que investem 
diretamente em Bolsa de Valores e para os que investem em Fundo de 
Investimento Financeiro; 

c. Mudança na tributação do investimento de longo prazo para os FIEEs 
(de Empresas Emergentes) e FIPs (Fundos de Investimento e 
Participações), com adoção de alíquotas regressivas em função do 
prazo de investimento; 

d. Crédito tributário para cobertura de custos de IPOs para PMEs, e 
isenção para investidores em ações de PMEs. 

Quanto ao Mercado de Dívida Corporativa: 

1. Financiamento da Infraestrutura: liberação de taxas de retorno dos projetos de 
concessão de serviços públicos à iniciativa privada permite maior participação 
do mercado de dívida corporativa e reduz comprometimento de recursos do 
BNDES e do Tesouro Nacional; 

2. BNDES deveria ter atuação em sinergia com mercado de capitais: 
a. Financiamento de projetos de infraestrutura: taxas de debêntures 

próximas às taxas do BNDES permitem realizar parte significativa dos 
financiamentos em debêntures a taxas de mercado com 
compartilhamento de garantias e promoção de liquidez; 

b. Sempre que possível condicionar apoio financeiro a compromisso de 
abertura de capital; 

c. Emitir debêntures próprias, promovendo padronização e alongamento 
de prazos e desindexação do CDI; 

d. Participação no Fundo de Apoio a Liquidez previsto no NMRF da 
ANBIMA. 

3. Flexibilizar ICVM 476, eliminando limitação do número de investidores 
qualificados a serem contatados e que possam adquirir os papéis. 

4. Implementar demais propostas do NMRF da ANBIMA, especialmente aquelas 
focadas na liquidez do mercado secundário: 

a. Padronização de contratos; 
b. Baixos valores unitários de emissão; e 
c. Implantação de fundos de liquidez. 

5. Criação de fundos de investimento de crédito privado com adequada gestão e 
diversificação de riscos. 
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Em síntese, a Proposta do IBMEC de uma Estratégia Nacional de Acesso ao 
Mercado de Capitais é composta dos seguintes pontos: 

1. Criação de núcleos regionais de mercado de capitais; 
2. Regulamentação da desconsideração da personalidade jurídica; 
3. Novo modelo previdenciário para novos trabalhadores; 
4. Tributação de ações; 
5. Equalização da tributação para investidores estrangeiros que investem em 

Fundo de Investimento Financeiro; 
6. Mudança da tributação do investimento de longo prazo para o FIEEs e FIPs; 
7. Flexibilização da obrigatoriedade da publicação de balanços no Diário Oficial. 

 

 
4. Perspectivas para o Financiamento do investimento 
 
 

O tema deste tópico levanta questões chave para um banco de desenvolvimento como 
o BNDES. Seu Superintendente da Área de Acompanhamento e Pesquisa Econômica, 
Fernando Puga, publicou artigo (Valor, 05/04/13), onde se propõe a respondê-las. 
Qual o efeito da atuação do banco no investimento? Esse efeito é significativo? O que 
os números da instituição sinalizam em termos de maiores inversões na economia? Se 
chegarmos à conclusão de que o impacto do BNDES é positivo e relevante, 
poderemos obter um bom indicador antecedente do comportamento do investimento e 
visualizar melhor as perspectivas para o ano. 

Para analisar a atuação do BNDES, Puga (Valor, 05/04/13) faz um breve retrospecto 
da sua atuação anticíclica. “Em 2009, com o agravamento repentino da crise 
internacional, o BNDES expandiu significativamente seus financiamentos. Essa 
atuação demonstrou-se insuficiente para evitar que houvesse queda no investimento 
no ano, por conta da forte contração no primeiro trimestre. No entanto, os resultados 
começaram a aparecer já na segunda metade daquele ano e, sobretudo, em 2010. Em 
2010, o investimento teve crescimento expressivo e o banco moderou a sua atuação”. 

Esses movimentos temporais não foram surpreendentes. De fato, investimento requer 
planejamento pelas empresas. Existe um tempo entre a entrada de um pedido de 
financiamento no banco e seu efeito nas compras de bens de capital e materiais de 
construção. Nesse período, há uma melhor elaboração dos projetos, são feitas análises 
de viabilidade e dos impactos econômicos, ambientais e sociais. 

Voltando ao período atual, o objetivo de Puga (Valor, 05/04/13)  é “verificar se a 
atuação do BNDES afeta os investimentos, não necessariamente de forma simultânea, 
mas nos meses seguintes”. Para tanto, ele coletou os valores de enquadramentos de 
operações e procurou testar se eles são um bom indicador antecedente do que irá 
ocorrer com o investimento. 
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O enquadramento é um estágio intermediário entre o pedido de financiamento feito 
por uma empresa e a contratação da operação. De um lado, representa uma demanda 
qualificada por investimento, ou seja, que já foi submetida a uma primeira avaliação 
de sua viabilidade e seus impactos econômicos, sociais e ambientais. Por outro, a 
ideia é que consigam apontar, com maior antecedência que os dados de contratação, 
os movimentos dos investimentos. Como se espera que exista um tempo entre a 
atuação do BNDES e seus impactos, Puga (Valor, 05/04/13) comparou os valores de 
enquadramentos de operações com o que acontece no investimento depois de três 
trimestres. 

 

O gráfico acima reflete essa análise. As variações dos enquadramentos do BNDES se 
assemelham às mudanças que irão ocorrer no investimento após três trimestres. 
Tomou, como exemplo, a área destacada. Gostaríamos de saber se o aumento que 
houve nos enquadramentos no primeiro trimestre de 2012 contribuiu para a elevação 
dos investimentos ocorrida no quarto trimestre do ano passado. O que podemos dizer 
também sobre o efeito do desempenho do Banco nos demais trimestres? 

Com elevado grau de confiança, Puga (Valor, 05/04/13) verificou uma relação de 
causalidade, com as estatísticas do BNDES precedendo os investimentos na 
economia. Essa relação se mantém quando usa-se outros indicadores do banco, como 
projetos em análise ou desembolsos. Desse modo, é possível concluir que “o 
desempenho do BNDES impulsiona o investimento”. 

Os números recentes mostram um crescimento das operações do BNDES e apontam 
para uma retomada expressiva do investimento, em 2013. De fato, os dados 
divulgados de produção de bens de capital nos primeiros meses do ano confirmam o 
forte crescimento do investimento. 

Quais são as principais conclusões da análise acima? Dados de desempenho do 
BNDES indicam que “o banco contribuiu para o maior dinamismo do investimento 
brasileiro. O crescimento nas suas operações de crédito ao final do ano passado 
aponta para retomada do investimento em 2013. Esse resultado está em linha com as 
pesquisas divulgadas pelo IBGE que mostram expressivo aumento da produção de 
bens de capital no início deste ano.” 
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Tadeu Luís Spohr (Caixa-SPE-MINFAZ) procurou estabelecer relação semelhante 
para os impulsos dos financiamentos da construção civil nas respostas dos 
Investimentos para Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF). Fez algumas simulações, 
e a relação mais aderente das curvas também aponta para uma defasagem de três 
trimestres, entre o momento da contratação do crédito corporativo às construtoras e a 
resposta na curva da FBCF. 

Ele acha que não pode ser simples coincidência, haja vista que é factível considerar 
um intervalo de 6 meses a 1 ano, para os projetos de empreendimentos habitacionais 
realmente começarem a impactar a atividade econômica decorrente da sua execução. 
Entende que, na média, neste período tem-se o pico da execução orçamentária de um 
empreendimento imobiliário, mas reconhece que isso é mais “feeling” de engenheiro 
do que comprovação embasada em estudos de caso, pois não fez esta avaliação. 

 

Foram consideradas as contratações de empreendimentos do PMCMV (contratações 
do Programa Minha Casa Minha Vida informadas pela CAIXA), e contratações de 
crédito com a indústria da construção civil (apenas crédito corporativo), informados 
pelo BACEN. Portanto, o volume médio de novas contratações (+/- R$ 8 bilhões por 
trimestre), representa apenas crédito para produção de imóveis por empresas (PJ), não 
contempla crédito de aquisição ou construção para Pessoa Física. 

A janela de tempo avaliada foi definida a partir do início da execução orçamentária do 
PMCMV (meados de 2009), e as informações do crédito para a indústria, cuja fonte é 
o Banco Central. Estas tiveram que ser tratadas já que, até dezembro de 2011, o 
BACEN apenas informava posições dos saldos do setor, e não valores de novas 
contratações. Desta forma, os valores referentes a novas contratações foram obtidos a 
partir das diferenças entre os saldos trimestrais com algum tratamento relativo ao “net” 
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entre a correção financeira vegetativa destes saldos (incidência dos juros) e as 
amortizações. 

Portanto, o estudo não considera os efeitos dos investimentos em crédito direto a PF e 
também não considera os efeitos marginais da cadeia da construção civil como 
multiplicador de riqueza na economia. Um trabalho completo, aprofundando na 
investigação de todas estas condicionantes talvez fosse um desafio para uma tese de 
conclusão de curso, o que não é o presente caso… 

Tadeu Spohr aproveitou também para mostrar, graficamente, a evolução da 
composição percentual dos segmentos na FBCF (cuja fonte é o IBGE), destacando o 
comportamento recente, a partir de 2008 (choque anticíclico na economia brasileira) 
até a última informação disponível (2011). Percebe-se que há uma recuperação da 
participação do componente “construção” sobre “máquinas, equipamentos e veículos”. 

 

Esses estudos sobre a defasagem dos efeitos dos financiamentos às Máquinas e 
Equipamentos e à Construção antecipa também que, brevemente, haverá reação no 
investimento da economia brasileira! 

Sobre a participação do crédito imobiliário no PIB brasileiro, Tadeu Spohr e José 
Eustáquio Alves (SPE-MINFAZ) elaboraram um trabalho que teve por objetivo 
incorporar às estatísticas do BACEN, valores aplicados em crédito imobiliário e que 
vão além das tradicionais operações de crédito do sistema financeiro nacional. 

É consenso entre analistas e agentes de mercado, que o estoque de crédito imobiliário 
ainda representa participação modesta no volume total de crédito concedido no Brasil, 
que, de acordo com os dados disponibilizados pelo Banco Central, em dezembro de 
2012 foi da ordem de 53,5% do PIB. Considerado como importante elemento de 
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alavancagem do crescimento da economia, o crédito imobiliário, visto pela sua 
relação com o PIB, ainda é bastante tímido quando confrontado com outras 
economias comparáveis.  

 
De acordo com as estatísticas divulgadas pelo Banco Central, o saldo das operações 
de crédito habitacional do sistema financeiro, definido pelos critérios de setorização 
estabelecidos na Carta-Circular nº 2.903, de 23 de março de 2000, era de 
aproximadamente R$ 277 bilhões, em dezembro de 2012, equivalente a 6,3% do PIB. 
Ainda de acordo com o quadro informativo do Banco Central, este volume refere-se 
apenas às operações realizadas com pessoas físicas e cooperativas habitacionais, 
sendo que as operações destinadas a empreendimentos imobiliários, notadamente 
aqueles financiamentos contratados com empresas construtoras e incorporadoras, 
são classificadas no segmento Indústria. 

 
Desta forma, o percentual divulgado, de 6,3% do PIB não inclui estas operações. Elas 
representam aproximadamente R$ 43 bilhões relativos aos créditos originados em 
contratos de financiamento às construtoras, com recursos direcionados destinados à 
construção de residências e aquisição de material para construção de unidades 
habitacionais, com impacto no aumento da oferta de imóveis para venda no mercado. 
Além desta constatação, o objetivo do trabalho de Spohr e Alves (2013) é identificar e 
incrementar os dados que refletem o volume total de recursos financeiros, 
mobilizados e alocados no segmento da construção civil através de operações de 
crédito, que, pelas suas origens e características de contratação, não fazem parte das 
estatísticas oficiais do Banco Central. 

 
Diversas fontes foram consultadas pelos técnicos da SPE-Ministério da Fazenda, entre 
as quais se destacam a Empresa Gestora de Ativos – ENGEA, a Caixa Econômica 
Federal - gestora dos Fundos e Programas FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) 
e FDS (Fundo de Desenvolvimento Social), e ABAC (Associação Brasileira de 
Administradores de Consórcio), além dos balanços das principais construtoras do 
país. Nos levantamentos realizados, foi possível agregar o volume de 
aproximadamente R$ 164,8 bilhões ao total de recursos aplicados no crédito 
habitacional nas diversas formas de financiamento vigentes na economia brasileira. 
Esses valores não são incluídos nos controles do Banco Central, conforme detalhado 
na Tabela abaixo, com informações posicionadas em 31 de dezembro de 2012. 
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Em consideração aos dados apresentados, Spohr e Alves (2013) concluíram que o 
remanejamento do valor correspondente aos financiamentos junto a empresas 
(construtoras) do setor indústria para o setor habitação, além da inclusão dos valores 
alocados em créditos imobiliários cedidos para a ENGEA, dos financiamentos 
habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) com 
recursos originados no FAR e FDS, os financiamentos imobiliários originados em 
operações de consórcios, e o volume de créditos contratados diretamente junto às 
construtoras, elevam o volume total de recursos aplicados em crédito habitacional, 
para aproximadamente R$ 442 bilhões. Com isso, o financiamento imobiliário 
aumenta sua participação no PIB para 10,04%, percentual consideravelmente 
superior a participação constante na estatística oficial do Banco Central. 

 

     PMCMV - CONTRATOS PJ COM RECURSOS DO FAR (1) 26.719.384,44                         
     PMCMV - FINANCIAMENTOS PARA PF COM RECURSOS DO FAR (2) 8.945.797,63                           

( 1 ) 	  C o n tra to s 	  de 	  c o ns truç ã o 	  de 	  em pre e nd im ento s 	  pa ra 	  P J 	  c o m 	  re c u rs o s 	  do 	  F A R

TOTAL GERAL 441.863.454,56                       

Detalhamento dos créditos

     CONTAS A RECEBER DE CLIENTES (4) 42.828.880,00                         

TOTAL PMCMV 35.868.380,99                         

R$ mil
3 - Crédito Imobiliário - CONSÓRCIO
     VALOR FINANCIADO PELAS CARTAS DE CRÉDITO (3) 28.255.806,33                         

14.915.387,24                         

TOTAL CONSÓRCIO 28.255.806,33                         

     PMCMV - FINANCIAMENTOS PARA PF COM RECURSOS DO FDS 203.198,92                             

R$ mil
2 - Créditos com origens em Fundos e Programas

( 3 ) 	  Q ua ntida de 	  de 	   im ó v e is 	  e n tre g ue s ,	  m u lt ip lic a da 	  pe lo 	  v a lo r	  m é d io 	  da s 	  c a rta s 	  c o n tem p la da s

R$ mil
4 - Crédito Imobiliário - EMP. DE CONSTRUÇÃO CIVIL

( 4 ) 	  C ré d ito s 	  o rig ina do s 	  po r	   f ina nc iam ento 	  d ire to 	  da s 	  c o ns tru to ra s 	  pa ra 	  o s 	  c l ie n te s 	   f ina is

R$ mil

5 - Crédito Imobiliário do Sistema Financeiro Nacional
     FINANCIAMENTOS PARA AQU. E CONST. DE MORADIAS PARA PF (5) 277.047.000,00                       

( 2 ) 	   F ina nc iam ento s 	  c o m 	  re c u rs o s 	  do 	  F A R 	   já 	   re pa s s a do s 	  pa ra 	  o s 	  m utuá rio s 	   f ina is 	   ( P F )

( 6 ) 	   F ina nc iam ento s 	  c o m 	  re c u rs o s 	  d ire c io na do s 	   ( P o upa nç a 	  e 	  F G T S ) ,	  de s t ina do s 	  à 	  c o n truç ã o 	  e 	  a qu is iç ã o 	  de
	   	   	   	   	   re s idê nc ia s ,	  e 	  a qu is iç ã o 	  de 	  m a te ria l 	  pa ra 	  c o ns truç ã o 	  de 	  un ida de s 	  ha b ita c io na is

R$ mil
1 - Créditos cedidos a ENGEA (Origem CAIXA)
     CRÉDITOS HIPOTECÁRIOS CEDIDOS À EMGEA - ORIGEM CAIXA 14.477.604,98                         
     CRÉDITOS HIPOTECÁRIOS CEDIDOS À EMGEA - ORIGEM UNIÃO 437.782,27                             

TOTAL ENGEA

     FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS PARA PJ (6) 42.948.000,00                         

TOTAL BANCOS 319.995.000,00                       

( 5 ) 	  C o n tem p la 	   f ina nc iam ento s 	   im o b .	   re s ide nc ia is 	  no s 	  s is tem a s 	  S F I	  e 	  S F H

TOTAL CONSTRUTORAS 42.828.880,00                         


