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Introdução
Este III Relatório da Pesquisa “Financiamento Interno em Longo Prazo”, dentro do
projeto Agenda Desenvolvimentista (PNPD 59/12 Ipea), tem como objetivo apresentar
o resultado da pesquisa de novos instrumentos financeiros de captação de recursos em
prazo maior, alternativos aos tradicionais fundos sociais e/ou públicos.
O conceito de inovação financeira apareceu na literatura econômica ao longo dos
anos 1970, desde quando vários países adotaram regime de câmbio flexível
conjuntamente com abertura financeira. Os Bancos Centrais tiveram de regular a
relação câmbio-juros para controlar a entrada-saída de capitais e tentar cumprir a
programação monetária. A inovação financeira designa um dos três seguintes
fenômenos:
1. A aparição de um novo produto financeiro, traduzindo-se por uma extensão do
menu de ativos financeiros;
2. O desenvolvimento de um novo mercado de capitais ou de um novo
compartimento de um mercado já existente;
3. A introdução de novas tecnologias de pagamentos, movimento
frequentemente percebido em termos de “eletronização dos fluxos
monetários”.
Na nossa análise de inovação, distinguiremos os novos produtos financeiros e as
novas tecnologias, isto é, as inovações de processos, enfatizando aqueles. Nos países
anglo-saxões, onde predomina a economia de mercado de capitais, nomeadamente
nos Estados Unidos e na Inglaterra, o processo de criação de novos produtos
financeiros teve como característica ser fruto de iniciativas descentralizadas,
predominando a inovação financeira privada. Em outros países, onde predomina a
economia de endividamento, como na França, Itália, Japão, etc., ligada ao
financiamento dos déficits orçamentários, surgiram inovações financeiras públicas,
avalizadas pela autoridade monetária, pois o processo legislativo e regulamentar,
nesse caso, é indispensável para introduzir no sistema novos produtos financeiros.
A interpretação das causa da inovação financeira, em sentido contrário, refere-se à
resposta utilizada pelas instituições financeiras para contornar as restrições, seja
devido à regulamentação, seja nascidas da concorrência, cujo custo se torna
exorbitante. Nesse sentido, as inovações servem frequentemente para contornar as
regulamentações da autoridade monetária. As restrições fiscais e cambiais, exigindo
maior competitividade por recursos, também motivam inovações e imitações.
Também são introduzidas, muitas vezes, para permitir a certas instituições financeiras
aumentar, ou pelo menos manter, suas participações no mercado de captação de
recursos. O custo das restrições regulamentares e concorrenciais é reforçado pela
evolução conjuntural sujeita ao risco de aceleração da inflação e de alta
correlacionada da taxa de juros básica, elevando o custo de oportunidade das
aplicações financeiras em longo prazo. Os novos produtos financeiros, então, tem de
se precaver contra o risco cambial e de marcação a mercado, devido à eventual
elevação da taxa de juros. O problema são as negociações para redistribuir os riscos
entre os agentes econômicos credores e devedores.
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Os novos instrumentos financeiros, uma vez introduzidos por iniciativa de uma
organização financeira, propagam-se rapidamente dentro do sistema. As imitações são
rápidas. Não há freio em Lei de Patentes. A concorrência bancária se dá por meio de
instrumentos financeiros semelhantes.
A propagação internacional da inovação financeira acelera e acentua a convergência
de situações nacionais. Apoia-se sobre os seguintes canais:
1. A integração dos mercados de capitais domésticos e suas ligações com os
mercados internacionais de capitais;
2. A restrição externa pesando sobre cada economia nacional;
3. O papel jogado pelos bancos estrangeiros, tentados a utilizar os mesmos
instrumentos e procedimentos de seus países de origem.
O mais significativo das inovações financeiras internacionais, nas décadas recentes,
refere-se à alteração do comportamento e de atitudes de assumir riscos. Ocorreram:
1. O desenvolvimento de mercados futuros e de opções;
2. O acréscimo de “finanças fora-de-balanço” dos bancos;
3. A securitização de ativos com a transformação de instrumentos representativos
de crédito ou dívida em papéis negociáveis em mercados secundários;
4. O desenvolvimento de mercados de debêntures de alto rendimento.
As duas primeiras inovações facilitaram a dissimulação institucional do montante de
risco embutido nos portfólios e complicaram a análise do risco de crédito pelos
potenciais investidores ou autoridades reguladoras, como a recente crise financeira
mundial comprovou. As duas últimas inovações encorajaram a fé dos administradores
de portfólios em que a liquidez e a diversificação permitiriam a absorção de ativos
com maiores riscos de crédito em suas carteiras, sem acréscimo substancial nos riscos
globais. Porém, no agregado, esta liquidez e diversificação foram ilusórias face à crise
sistêmica.
A maior velocidade na transferência de dados e venda de ativos, que a revolução
computacional da tecnologia de informações tornou possível, somente aumentou a
velocidade do colapso dos valores dos ativos, quando a pressão das vendas tornou-se
generalizada. Os feedbacks auto cumulativos operaram mais fortemente do que no
passado, devido a essas recentes inovações financeiras.
No entanto, neste Relatório de Pesquisa, estaremos preocupados com o atraso
histórico brasileiro no tocante aos dois últimos desenvolvimentos. No caso do
financiamento interno em longo prazo do desenvolvimento nacional, o foco será sobre
inovações financeiras em instrumentos de captação de recursos, notadamente, dos
investidores institucionais e de investidores qualificados pelas grandes fortunas.
Além desta Introdução, teremos os seguintes tópicos. No segundo, apresentaremos
uma medição dos desafios do financiamento dos investimentos considerados para o
quadriênio 2013-2016. No terceiro, analisaremos o padrão de financiamento dos
investimentos nas empresas brasileiras. No quarto, focaremos as perspectivas do
BNDES. No quinto, avaliaremos o mercado de capitais como fonte potencial de
recursos. No sexto, aprofundaremos a investigação sobre Ofertas Públicas Iniciais
(IPOs) de ações. No sétimo, destacaremos a modalidade de project finance, forma de
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financiamento em que a garantia do empréstimo é o próprio fluxo de caixa do projeto
em operação. No oitavo, examinaremos o mercado de títulos corporativos
(debêntures), título de crédito ao portador que representa uma dívida direta de
empresa não-financeira, a juros, garantida pelo patrimônio do emitente. No nono,
comentaremos as LF (Letras Financeiras), consideradas “os debêntures dos bancos”.
No décimo, submeteremos à critica os Fundos de Investimentos em Participações
(FIPs), os chamados Private Equity (PE) e Venture Capital (VC). No décimoprimeiro, realizaremos a análise da securitização via venda de CRIs (Cédulas de
Recebíveis Imobiliários), que são títulos financeiros de longo prazo, emitidos por
empresas securitizadoras, com lastro em carteiras de crédito imobiliário,
conjuntamente com a avaliação dos FII (Fundos de Investimentos Imobiliários). No
décimo-segundo, emendaremos uma visão sobre os CRAs (Cédulas de Recebíveis
Agrícolas), títulos de crédito agrícola criados em 2004 para servir como instrumento
de apoio ao financiamento da produção agrícola no Brasil. No décimo-terceiro, será
hora de apresentar os FIDC (Fundos de Investimento de Direitos Creditórios), muito
utilizados pelos bancos médios como instrumentos de captação de recursos em longo
prazo, até o início da década corrente. Será tanto um levantamento do que já foi
lançado, recentemente, quanto das inovações financeiras previstas. No penúltimo
tópico, faremos espécie de “teste de hipótese”, avaliando os critérios de seleção de
carteiras de ativos dos fundos de pensão, os principais investidores institucionais.
Concluiremos salientando o problema do casamento entre indexadores dos
empréstimos e captações em longo prazo, isto é, a dificuldade de compatibilização
dos interesses de devedores e investidores.
Na etapa anterior dessa Pesquisa, colocamos o foco no potencial de funding a ser
captado na riqueza pessoal e na riqueza corporativa, inclusive entre ativos de outros
investidores institucionais. Foram reunidas evidências empíricas em defesa de uma
hipótese antagônica à convencional. Na realidade, a economia brasileira não possui,
atualmente, problema de “escassez de capital”, pelo contrário, há até abundância de
capitais procurando “papéis”, isto é, produtos financeiros adequados para se
adquirir. Cabe criar incentivos para o lançamento desses produtos capazes de geração
de fontes de financiamento em longo prazo da estratégia nacional de investimento em
infraestrutura e logística ou energia e transporte. Em outras palavras, argumentamos
que há ampla possibilidade de se criar oferta de recursos em condições adequadas,
desde que a demanda se confirme com a efetivação dos projetos de investimentos.

2. Perspectivas do Investimento e Desafios do Financiamento

Os investimentos considerados para o quadriênio 2013-2016 baseiam-se na pesquisa
“BNDES Perspectivas do Investimento”, que cobre setores responsáveis por 57% dos
investimentos na economia, e em projeções econométricas e de especialistas para os
demais setores da economia, responsáveis pelos outros 43%. Espera-se um
crescimento de quase 30% em comparação ao quadriênio 2008-2011. Destacam-se os
segmentos de petróleo e gás, responsável por 11% do total do levantamento, bem
como infraestrutura e serviços de transporte, que puxam o ritmo de crescimento do
investimento. Veja a composição em fevereiro de 2013.
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Como se observa na Tabela abaixo, os principais destaques em infraestrutura estão
ligados à logística. Fazem parte dos esforços do Governo para ampliar a
competitividade da economia brasileira.
Nesse sentido, os investimentos em logística (rodovias, ferrovias, portos e aeroportos)
devem passar de R$ 80 bilhões para R$ 179 bilhões, um aumento de 124%, na
comparação 2008-2011 e 2013-2016. Na indústria, o setor automotivo apresenta
melhor desempenho com o cenário de maior dinamismo do mercado interno.
Os investimentos no setor de óleo e gás brasileiro, para o quadriênio 2013-2016,
estão estimados em R$ 405 bilhões. Estas inversões se concentram nas atividades de
exploração e produção e refletem, principalmente, os investimentos da Petrobras. Do
valor a ser investido pelo setor, destacam-se os recursos destinados ao
desenvolvimento da produção no pré-sal e à construção de sondas de perfuração em
estaleiros nacionais.
Após cerca de três anos sem grandes projetos, observa-se o início de um novo ciclo de
investimentos no setor de celulose. A primeira fábrica a sair do papel, no final de
2012, foi a da Eldorado, localizada em Três Lagoas – MS, com capacidade instalada
de 1,5 milhão de t/ano de celulose de eucalipto e investimentos que totalizaram
aproximadamente R$ 6 bilhões. Posteriormente, deverão iniciar produção a nova
fábrica de Montes del Plata, no Uruguai, uma parceria entre Stora Enso e Arauco,
prevista para o terceiro trimestre de 2013, seguida da planta da Suzano no Maranhão,
ao final de 2013. Adicionalmente, a CMPC já teve o projeto aprovado pelo seu
conselho de administração para a expansão de Guaíba-RS e a Klabin está em vias de
obter aprovação para o seu projeto em Ortigueira-PR, ambos com horizonte de
entrada em operação entre o final de 2014 e início de 2015. Todos esses projetos
somados, irão adicionar cerca de 7 milhões de t/ano de celulose ao mercado.
As perspectivas de investimentos da indústria aeronáutica incluem os gastos
programados em projetos já em curso que contemplam, por exemplo, a conclusão do
desenvolvimento e produção das aeronaves Legacy 450/500 e da aeronave militar
KC-390 da Embraer. Além disso, considerou-se a possibilidade daquela empresa vir a
decidir positivamente pelo desenvolvimento e fabricação da nova geração de sua
‘família’ de E-Jets. Por outro lado, foram incluídos os investimentos da Helibras
relativos à expansão e modernização da fábrica de Itajubá, deflagrados em virtude do
Programa EC- 725 para as Forças Armadas do Brasil, e do desenvolvimento de um
helicóptero nacional. Por fim, incluiu-se também, no total apurado, a perspectiva de
investimentos divulgada pelo Governo de Minas Gerais na implantação de pólos
aeronáuticos naquele estado.

6

7

Fonte: Boletim BNDES – Perspectivas do Investimento – fevereiro de 2013-03-07

Os números do setor de logística refletem, principalmente, o Programa de
Investimentos em Logística anunciando pelo governo federal. O programa tem como
objetivo investir R$ 133 bilhões em obras de duplicação, melhorias e construção por
meio de concessões de 7,5 mil km de rodovias e 10 mil km de ferrovias. Do total, R$
91 bilhões irão para a malha ferroviária, e R$ 42 bilhões para a rodoviária. De acordo
com o ministro dos Transportes, o cronograma estipula que nos primeiros cinco anos,
o investimento já seja de R$ 79,5 bilhões, enquanto que o restante – R$ 53,5 bilhões –
será investido ao longo dos 25 anos seguintes.
No setor ferroviário, destaca-se a expansão da malha existente, com a construção, de
novos trechos e a remodelação de trechos existentes, todos previstos no Programa de
Investimentos em Logística. A expansão da rede deverá representar cerca de 43% do
investimento previsto para o período. No setor portuário, a criação de novos portos
públicos, com administração privada, poderá representar cerca de 30% do
investimento no período. Nos setores rodoviário e aeroportuário, destaca-se a
participação privada em novas concessões (aproximadamente 19% do investimento
previsto no setor aeroportuário e 35% do investimento previsto no setor rodoviário).

3. Financiamento de Projetos

O Boletim ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercado financeiro e
de Capitais (Ano III – no. 3 – abril de 2013) informa que, em 2012, o volume de
recursos (capital próprio e dívida) dos projetos movimentaram R$ 58,9 bilhões, o
mais alto da série acompanhada pela ANBIMA desde 2007. O montante é mais que o
dobro do realizado em 2011. Ele foi puxado, principalmente, pelo aumento dos
projetos ligados ao setor de energia: apenas a Usina Hidrelétrica de Belo Monte foi
responsável por R$ 29,4 bilhões.
Houve maior utilização de empréstimos ponte (bridge loans) no ano: entre 2011 e
2012 o volume desses financiamentos, de prazos mais curtos, subiu de R$ 2,0 bi (com
cinco projetos) para R$ 7,7 bi (23 projetos). Estas operações foram mais recorrentes
no setor de transporte e logística, com 18 empréstimos ponte e volume de R$ 5,9
bilhões.
Outro destaque dentro do segmento de dívida foi a emissão de debêntures com
isenção fiscal para pessoas físicas, amparadas na Lei 12.431/11, em dois dos projetos
de 2012: Linhas de Transmissão Montes Claros e a Concessionária Auto Raposo
Tavares. Esta última com volume expressivo de R$ 380 milhões (do total de R$ 750
milhões do financiamento). Interessante observar que dos 30 projetos já aprovados
por portarias ministeriais, 25 ainda não geraram operações de mercado de capitais.
Entre estes, 21 são ligados ao setor elétrico, com destaque para energia eólica com 14
projetos aprovados. Este montante indica que, ao longo de 2013, novos projetos
devem ser financiados com debêntures incentivadas, como o ocorrido com a emissão
de debêntures da Interligação Elétrica do Madeira, que movimentou R$ 350 milhões
em março.
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Mas o grande destaque do ano de 2012 foi constituído pelos investimentos em
concessões, estimados em R$ 26,4 bilhões, mais de três vezes o volume de 2011
(R$ 7,6 bilhões), com um número recorde de operações (75). Entre as concessões,
destacaram-se aquelas ligadas aos eventos esportivos que serão realizados no Brasil
nos próximos anos, que responderam por 52,4% do volume total. Entre os R$ 13,8
bilhões das concessões ligadas à Copa do Mundo e às Olimpíadas, destacaram-se as
operações relacionadas ao setor de transportes (Aeroportos de Guarulhos e de
Viracopos), que movimentaram R$ 10,9 bilhões.
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Em 2012, o setor de energia respondeu pela maior parte dos financiamentos
realizados (80,3%). O grande destaque ficou por conta dos projetos das usinas
hidrelétricas, responsáveis por R$ 27,7 bilhões, seguidos das linhas de transmissão
(R$ 2,8 bilhões). Contudo, na avaliação por número de projetos financiados, chama
atenção a construção de parques eólicos (são 26 em 41 projetos de energia). Em
relação às fontes de financiamento, os recursos provenientes do BNDES (direto)
atenderam à maior parte da demanda. A utilização de debêntures ainda é limitada,
com participação de apenas 1,9% em 2012, embora entre elas estejam duas operações
com debêntures incentivadas (Lei 12.431/11).
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Quanto às concessões, em 2012, elas foram concentradas em quatro setores de
atividade: transporte e logística, energia, saneamento e estádios. Em volume, o setor
de transporte e logística manteve a liderança entre as concessões (47,3%),
comportamento observado desde 2009 e que, neste ano, foi influenciado
principalmente pelos volumes das concessões dos Aeroportos de Guarulhos (R$ 7,5
bilhões) e de Viracopos (R$ 3,4 bilhões). O setor de energia permaneceu em segundo
lugar em volume de concessões (39,3%, o equivalente a R$ 10,4 bilhões), mas, em
contrapartida, respondeu pelo maior número de operações: 62 entre as 75 concessões
no ano.
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4. Perspectivas do Banco de Desenvolvimento

“O mercado financeiro”, dizem seus representantes, “está receptivo a papéis de
empresas que estão crescendo com gestão competitiva e modelo de negócio
comprovado”. Entretanto, será que seus participantes tem consciência de que estão
assumindo postura Ponzi?
As posturas financeiras referem-se à combinação dos fluxos de entrada e de saída de
caixa das unidades decisórias. Na postura Ponzi, as dívidas são emitidas para serem
“roladas” – e os credores “enrolados” –, ou melhor, há dependência de
refinanciamentos até o final do prazo de maturação dos investimentos. Os
empreendedores têm a expectativa de que, a partir de certo momento, com eventos e
taxas de juros favoráveis, os fluxos de receitas cobrirão pagamentos necessários, para
validação das dívidas pendentes. Suas dívidas crescem em termos absolutos, porque
seu serviço nem sempre é atendido. Assim, novos empréstimos tomados para pagar
juros são incorporados ao principal. Os agentes Ponzi necessitam do apoio do
mercado financeiro, especialmente do mercado de crédito.
Suas dívidas são crescentes, pois desde o início do projeto de investimento com longo
prazo de maturação se sabe que as receitas correntes não serão suficientes para
pagamento dos juros e amortizações, de forma que se assume que terão de ser
refinanciadas. As saídas em pagamento dos juros do endividamento são superiores às
entradas monetárias esperadas. É comum relacionar essa postura financeira que possui
caráter exacerbadamente especulativo, mas que na verdade é típica do “tripé
schumpeteriano” que sustenta o capitalismo – inovação, empreendimento e crédito –,
com as conhecidas “correntes da felicidade”, ou seja, pirâmide cujo topo se beneficia
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e se sustenta enquanto novas entradas cobrem as saídas de caixa. Geralmente, elas se
desmoronam quando rompe um “elo mais fraco”.
Segundo Hyman Minsky, o grau de predomínio de cada uma das posturas dos agentes
econômicos dá a característica da economia em determinada conjuntura. O processo
de passagem de postura hedge (protegida) à especulativa, e daí à Ponzi, evolui de
acordo com as fases do ciclo econômico. A predominância de investimentos com
longo prazo de maturação, típica dessa última fase, caracteriza uma etapa necessária
de empreendimentos para gerar no futuro condições de sustentação do crescimento
econômico.
Razões para otimismo dos participantes do mercado financeiro são:
1. A perspectiva de capitalização das empresas não-financeiras.
2. O baixo nível de endividamento das companhias brasileiras: 47,7%.
3. O bom desempenho das captações externas, tendo ocorrido mais saídas que
entradas, nos fluxos anuais de carteira (portfólio) de investimento estrangeiro,
desde 2003, apenas nos anos de 2008 e 2011.
4. O alongamento dos prazos com taxas atraentes para títulos financeiros.
5. A perspectiva de reaceleração da economia brasileira.
Homens de negócio estimam, por alto, que as empresas brasileiras investirão cerca de
US$ 100 bilhões por ano até 2014, mantendo a média dos últimos dois anos. Todas
essas expectativas otimistas provocam uma mudança da dinâmica na competição
entre os bancos de investimento no Brasil, inclusive com o avanço dos grandes
bancos comerciais em sua área. Os bancos de negócios estrangeiros, em geral, não
tem aqui varejo, private equity e gestão de recursos, mas tem análise de crédito,
equipe de corporate banking, voltada para o relacionamento e a necessidade de
funding das empresas, toda uma linha de produtos para cash management, além de
linhas de crédito para exportação. Cada qual pretende ser um banco de
relacionamento que apresenta o grande diferencial em relação a seus concorrentes
brasileiros um forte poder de distribuição global como presença nos maiores
mercados do mundo.
Na realidade, a conjuntura não está favorável a novos IPOs. Toda emissão primária de
ações é sempre afetada por duas grandes características: “humor” do mercado e
fundamentos da empresa. Ambos viabilizam ou impedem uma operação ter sucesso.
Se o otimismo de mercado estiver muito positivo, uma empresa consegue abrir seu
capital mesmo se os fundamentos de sua história não forem muito fortes. Porém, se o
pessimismo estiver grassando, ou seja, se a aversão ao risco estiver predominando,
que é o cenário em vigor durante a fase de maturação dos investimentos, a capacidade
de abertura de capital fica limitada a poucas empresas, apenas aquelas que tenham
perfil sólido de geração de caixa, gestão como reconhecido track-record, sólidas
práticas de governança e previsibilidade com menor risco de execução nos seus
planos de expansão.
Em condições de predominância de ceticismo entre os empreendedores, além das
operações de financiamento clássicas – algumas com juros reduzidos por fazerem
parte do conjunto de estímulos à economia adotado pelo governo, como o PSI –, o
BNDES oferece mais alternativas para capitalizar e viabilizar projetos. Entre elas
figuram a participação em Fundos de Investimento, os aportes diretos para entrar na
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estrutura societária de uma empresa, a compra de títulos de dívida corporativa ou uma
combinação destas possibilidades.
O BNDES participa, atualmente, de 29 Fundos de Investimento – 15 de private equity
e 14 de venture capital e capital-semente. Entre eles, sete investem em infraestrutura e
nove em inovação. Há ainda fundos regionais, que atuam no Nordeste e Norte,
apostando em uma diversificação regional. Nos private equities, os fundos temáticos
– como os de infraestrutura – estão entre as prioridades. Eles servem de “guardachuva” para projetos nas áreas de logística e de óleo e gás, por exemplo, com alta
demanda no País.
No Capitalismo de Estado Neocorporativista brasileiro, o BNDES participa
normalmente em parcerias com outros investidores institucionais, como os fundos de
pensão PREVI (dos funcionários do Banco do Brasil), PETROS (da Petrobras),
FUNCEF (da Caixa). Estes 29 fundos tinham, no total estimado no final do terceiro
trimestre de 2012, um capital comprometido de R$ 8,6 bilhões. O Banco já tinha
aprovado 200 operações e também já tinha alocado cerca de R$ 1,9 bilhão. Faltava
desembolsar R$ 600 milhões. Por estar na reta final deste programa de aporte em
Fundos, o BNDES estava apostando em uma nova frente de apoio. Outro R$ 1 bilhão
estava reservado para o biênio 2013-2014, voltado para aplicações em private
equities, venture capital e capital-semente.
Tal volume de recursos alavanca entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões, já que a
participação do BNDES nos private equities, normalmente, gira em torno de 20% a
25%. Já nos venture capital, a instituição participa com mais ou menos 35%, pois os
volumes de recursos são menores. Estes R$ 4 bilhões a R$ 5 bilhões alavancam
dívidas, podendo alcançar operações de R$ 20 bilhões.
Até 2014, a ideia no BNDES é “preencher lacunas de mercado”. A indústria de
private equity cresceu e amadureceu, adotando governança adequada para atrair
investidores e gestores estrangeiros entusiasmados com a dinâmica do panorama
econômico do País. O banco de desenvolvimento oficial, pioneiro neste processo que
ajudou a formação do setor, atuando como market-maker, agora está privilegiando o
venture capital. Isso porque são fundos dedicados a empresas menores, com mais
necessidade de apoio.
Por exemplo, o BNDES seleciona gestores para fundos de venture capital, sejam
voltados para tecnologia de informações e setores correlatos, sejam multissetoriais,
focados em inovação. Lança editorial para seguidas rodadas do CRIATEC – um
programa para start ups, ou empresas de pequeno porte com perfil inovador. Esse
programa conta com outros parceiros-investidores, além do BNDES. Entre eles, o
Banco do Nordeste do Brasil (BNB), o Banco de Desenvolvimento do Sul
(BADESUL) e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).
O BNDES definiu pilares da estratégia de investimentos diretos da área de capital
empreendedor. Um deles é que a empresa eleita para receber um aporte deve ser
“fechada”, isto é, não sociedade anônima com ações lançadas em Bolsa de Valores.
Outro é figurar na lista dos setores considerados estratégicos pela instituição e com
foco inovador. Entre eles estão fármacos, biotecnologia, tecnologia de informações,
telecomunicações, energia renováveis, óleo e gás por conta do pré-sal e bens de
capital com conteúdo de inovação.
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Ele não vai mais “fazer um pouco de tudo”, mas sim ter um foco mais específico ao
definir as prioridades dentro de um planejamento de longo prazo. Quer manter um
padrão de nove a dez investimentos novos por ano em empresas fechadas com foco
em inovação.
A busca de liquidez justifica outro pilar da estratégia da estratégia do Banco: oferecer
alternativas para que empresas menores possam acessar o mercado de capitais e
sirvam como canal para os investidores se desfazerem de suas posições. Uma
alternativa usada pelo BNDES é o Bovespa Mais, segmento idealizado para facilitar o
acesso ao mercado de capitais a empresas de menor porte. Em muitos casos, o Banco,
ao fazer um investimento direto, exige que as empresas se listem nesse segmento,
tendo então de aderir às regras de governança e transparência que a modalidade exige.
Em momento posterior, espera-se que façam uma oferta de ações. Os prazos são
negociados. Para a obrigação de listagem, que independe do momento do mercado,
este tempo gira em torno de um a dois anos, a julgar pelo estágio de evolução de cada
negócio. Já a oferta de ações é para adiante, levando em conta o cenário que o
mercado de ações oferece.
Por exemplo, em empresa nacional na área de biotecnologia, o BNDES dá apoio
direto ao negócio, tornando-se sócio e facilitando o aporte restante por parte de
“investidores-anjo”, pessoas físicas que apostam em empreendimentos inovadores. A
área de medicamentos é uma das que mais crescem no mundo em termos de valor
agregado e o Brasil estava totalmente fora dessa corrida. Nesse caso, uma operação de
crédito clássica não seria recomendável, porque a empresa não tem ainda
previsibilidade de fluxo de caixa, fundamental para tomar um financiamento. Seus
resultados não são previsíveis, porque ela faz desenvolvimento – pode dar certo ou
não. Negócios deste tipo são feitos, no mundo todo, com capital de risco.
Entre as alternativas de capitalização às empresas está também o mercado de dívida
corporativa, segmento para cuja expansão o BNDES vem contribuindo com um
programa para aquisição de debêntures simples. Tem R$ 10 bilhões para ir às
compras.
Para estimular o setor de infraestrutura, o Banco divulgou, no início de setembro de
2012, novas regras para emissão de debêntures vinculadas às empresas classificadas
como Sociedades de Propósito Específico que realizem projetos na área. O objetivo é
dar mais garantias para quem investe nos papéis, reduzindo o risco, além de baixar o
custo da captação para quem emite. Uma das novidades é que as emissões poderão, a
critério do BNDES, compartilhar garantias com a operação de crédito eventualmente
contratada pelo Banco para o mesmo projeto.
Outra mudança é que o Banco pode declarar vencimento antecipado de um contrato
de financiamento caso haja algum tipo de inadimplemento nas debêntures. Assim,
aumenta a segurança dos participantes do mercado, em função da importância relativa
do BNDES como financiador de projetos de longo prazo. O banco também poderá
adquirir essas debêntures emitidas dentro das novas condições.
A carteira de participações da BNDES Participações (BNDESPAR), incluindo
fundos, ações e debêntures, tem mais de 180 empresas na lista.
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5. Mercado de Capitais como Fonte de Recursos

Com a queda da taxa de juros básica (SELIC) os investidores iniciaram uma mudança
lenta e gradual em suas carteiras de ativos, buscando títulos financeiros privados com
maior rendimento. A regulamentação de uma série de produtos para estimular o
lançamento de títulos de dívida privada impulsiona o mercado de capitais. A criação
de estímulos para os residentes no País aplicarem no mercado de títulos corporativos
de longo prazo depende de desoneração ou incentivo fiscal, já que, ao contrário dos
investidores estrangeiros, os domésticos pagam Imposto de Renda.
Uma hipótese aventada por profissionais do mercado financeiro é que os bancos
comerciais, antes muito atuantes em linhas de capital de giro às empresas, terão que
compensar a perda de receita decorrente da redução da taxa de juros. Deduzem que,
inexoravelmente, os bancos terão de elevar os prazos e diminuir os custos financeiros
dos empréstimos às empresas. Por causa das condições adversas do crédito bancário,
isto é, custo alto e prazo curto, a maior parte das companhias financia o capital de giro
por meio da reinversão do lucro.
Na realidade, as quatro maiores fontes de recursos – autofinanciamento, investimento
direto estrangeiro, bancos e mercado de capitais – não se excluem mutuamente, pelo
contrário, são complementares, dadas as diferenças de prazos e custos. Os projetos
frequentemente utilizam várias fontes de financiamento, dependendo da etapa da obra.
Em projetos de porte, muitas vezes a empresa toma um empréstimo-ponte junto aos
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bancos privados antes de concluído o processo de análise e aprovação por parte do
BNDES. Após a conclusão de uma obra financiada majoritariamente por recursos do
BNDES se requer aporte adicional destinado a colocar o empreendimento
efetivamente em operação. Ele poderá ser obtido por meio do lançamento de
debêntures.
A crise internacional pode ter tornado os investidores externos mais arredios ao risco
dos países emergentes, afugentando candidatos potenciais. Mesmo assim, as empresas
brasileiras obtiveram no exterior soma significativa. Em 2012, as captações por meio
de ações caíram. Em contrapartida, os instrumentos de renda fixa, como as debêntures,
preencheram “o vácuo”. Os instrumentos de captação mais abalados pela
desaceleração do crescimento brasileiro foram os FIDCs e os CRIs, cujos volumes
tombaram bastante. Todos esses movimentos são mostrados nas séries temporais
apresentadas abaixo.

Para estimular o mercado, o governo concedeu isenção fiscal aos investidores em
FIDCs e estendeu aos investidores institucionais domésticos o mesmo benefício de
alíquota zero de IR concedido aos investidores externos e pessoas físicas que
adquirem debêntures de infraestrutura. A dúvida é se o governo não está incentivando
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apenas a oferta de recursos, quando o problema parece estar na falta de interesse dos
tomadores.
Alguns analistas do mercado financeiro afirmam que “os investidores já precificaram
a crise. Agora, os capitais irão para onde houver crescimento econômico”.
Argumentam que, com os países emergentes comandando o crescimento mundial, o
mercado nacional tem condições de se desprender das crises e incertezas externas.
Avaliam que o mercado de capitais dispõe hoje de todos instrumentos e
regulamentações necessários para novo boom. Os otimistas dizem que há forte
demanda por recursos por parte das empresas e disposição dos investidores em
alongar seus ativos em títulos financeiros confiáveis. Imaginam que a retomada do
crescimento irá aliviar o peso excessivo carregado pelo BNDES depois da crise de
2008. A ele interessa um mercado de capitais pujante, capaz de liberá-lo para o
atendimento dos setores mais estratégicos. Não dá para ele financiar tudo ao mesmo
tempo.
Os títulos privados com prazos superiores a dez anos começam a ficar convidativos.
Inicia-se, justamente, um momento em que os recursos privados irão fluir em direção
aos grandes projetos via um programa de parcerias público-privadas, destinados a
enfrentar os gargalos de infraestrutura e logística que encarecem o custo Brasil.
Entretanto, analistas mais realistas constatam que, atualmente, há excesso de oferta de
recursos para compra de títulos de dívida corporativa, mas pouca demanda pelos
recursos. Talvez o pacote de concessões governamentais possa destravar o mercado.
O empreendedor, antes de se decidir por um negócio, irá avaliar o potencial do
projeto, a demanda reprimida que irá abastecer, sua capacidade de gerar receita
suficiente para cobrir os custos financeiros e assegurar o retorno necessário para
novos investimentos. As primeiras estimativas sobre a taxa de retorno das novas
concessões era baixa, entre 6% e 6,5%. Assim, as promessas de rentabilidade tiveram
de ser elevadas.
Na ausência de todas as condições propícias, o empreendedor evita participar, pois,
sem garantias e segurança, os volumes de financiamento muito vultosos implicam a
admissão de riscos excessivos. Na estruturação de um Project Finance, a presença de
capital próprio se resume a uma participação entre 20% e 30% do montante total, o
resto é dívida. Se a expectativa de rendimento não superar o custo financeiro,
obviamente, ele não investirá.
Licitação envolve um leilão de cada vez e o vencedor será aquele que apresentar a
menor proposta de tarifa. Se a operação se revelar desastrosa, no futuro, terá sido
porque o vencedor não fez as estimativas corretas, ou fez as contas certas, mas
assumiu o risco de o governo da ocasião concordar em rever as tarifas no futuro. Será
responsabilidade do próprio empreendedor em caso de ocorrer fracasso.
O custo de capital é um dos fatores que o empresário avalia antes de investir em um
projeto. Mas nem sempre é o mais relevante, pois mesmo se o custo do dinheiro for
baixo, pode não haver perspectiva de crescimento da demanda futura. Antes de entrar
em qualquer negócio, é necessário, primeiro, estudo para aquilatar sobretudo a
expansão potencial de demanda, em função de variáveis como renda, preços,
concorrência, aspectos jurídicos, tributários, regulatórios e ambientais. Depois,
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analisa-se os custos do investimento e, em seguida, os de operação e manutenção.
Somente a partir disso será possível projetar o fluxo de caixa operacional do
investimento, avaliando, então, se o projeto dará ou não a taxa de retorno esperada. Se
a resposta for positiva, vai então atrás do dinheiro, cujo custo terá de ser inferior à
taxa de retorno. O capital necessário será composto de equity (ações ou debênture) e
de um crédito.
Como visto em outro Relatório desta Pesquisa sobre Financiamento Interno em
Longo Prazo, aparentemente, não há hoje problema de volume de funding para os
investimentos, há sim necessidade de realocação de riqueza pessoal e corporativa.
Atualmente, não há contração do crédito, faltam sim investimentos principalmente em
razão das expectativas negativas criadas entre os empresários quanto ao futuro de
médio prazo da economia mundial. Há também incertezas geradas pela forte
concorrência com os produtos importados. Os países que conseguem produzir com
mais tecnologia e menos custos impõem um padrão de competição difícil dos países
atrasados acompanharem.
Além disso, devido a problemas de gestão, depois de anos de desmanche neoliberal da
máquina pública e de governos presidencialistas com coalização partidária clientelista,
foi necessário um sobre-esforço para superar a paralisia dos investimentos públicos.
O programa de concessões do governo para a área de infraestrutura destina-se,
justamente, a desatravancar esses investimentos. Assim, após a fase neoliberal, na
qual imaginava-se que a privatização de empresas estatais seria “a solução mágica”
para tudo, passou-se, na fase desenvolvimentista, a dar mais ênfase na parcerias em
longo prazo entre o capital estatal, o privado nacional e estrangeiro, e o de origem
trabalhista.
O atual governo desenvolvimentista brasileiro garante as duas precondições essenciais
ao investimento: demanda e fontes de financiamento. As vocações serão forjadas com
capital, tecnologia, redução de custos, cadeia produtiva, recursos humanos. Com
planejamento estratégico, ultrapassou-se o preconceito liberal de que a vocação
natural do país era apenas para o agronegócio.
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6. Ofertas Públicas Iniciais: IPOs

Ações

Fonte: CVM
Quantidade de registros: uma distribuição mista (parcela primária e parcela secundária) é considerada como dois registros, de acordo com a regulação.
Quantidade de ofertas: para efeitos dessa estatística, uma distribuição mista (parcela primária e parcela secundária) é considerada apenas uma oferta.
Quantidade de empresas: é o número de companhias que realizaram distribuição no ano (é igual à quantidade de ofertas). Em um mesmo ano, essa companhia pode aparecer mais de uma vez, à medida em que realize mais de uma distribuição.
Dados em dólares convertidos pela média mensal da taxa de câmbio - PTAX - dólar americano (venda)
Não inclui eventuais valores do lote suplementar
Data da Atualização: 19/02/2013
Periodicidade de Atualização: Mensal

Depois do auge pré-crise 2008, o mercado de capitais está em compasso de espera
para a retomada de Ofertas Públicas Iniciais (IPOs na sigla em inglês) de ações na
Bolsa de Valores brasileira. Companhias prontas para estrear na bolsa adiam as
ofertas enquanto não há um sinal mais claro de recuperação do cenário de
instabilidade e volatilidade, impulsionado principalmente pela crise na Europa. As
bolsas de todo o mundo estão sofrendo com a crise. A expectativa pessimista
predominante é que, com este quadro de incerteza e risco, os preços das ações possam
sofrer um desconto excessivo ou, pior ainda, os IPOs fracassarem por falta de
investidores interessados.
A queda da taxa de juros básica deveria estimular os investimentos em renda variável,
sob forma de ações, impulsionando o lançamento de novas ofertas primárias. Mas o
cenário externo tem se sobressaído. Nesta conjuntura externa desfavorável, os dois
terços (2/3) de investidores estrangeiros, que geralmente participam de IPOs no Brasil,
estão reticentes.
As alternativas para as empresas se prepararem para ter melhores resultados em
futuros IPOs é oferecerem governança adequada e plano de negócios consistente.
Enquanto isso não ocorre, a volatilidade no mercado de ações é sintoma da crise
externa que obscurece o fato dos fundamentos da economia brasileira continuarem
positivos.
As empresas ligadas ao setor de infraestrutura teriam condições de capitalização
ideais se captassem recursos via lançamentos de ações. Desde que os investidores
fossem suficientemente esclarecidos a respeito da aposta em longo prazo,
financiariam adequadamente seus projetos que exigem grandes investimentos com
longa maturação.
Atualmente, os preços das ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira estão
sofrendo um desconto elevado do valor de mercado em relação ao valor patrimonial
histórico, o que leva os investidores a buscar outras oportunidades, em vez de
correrem o risco de um IPO. A disponibilidade (availability biases) é a heurística
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cognitiva na qual o tomador de decisões confia no conhecimento que está
prontamente disponível em vez de examinar outras alternativas ou procedimentos.
Estima a probabilidade de ocorrência de determinado evento baseando-se nas
lembranças que dispõe a respeito das circunstâncias sob as quais evento similar
ocorreu no passado, sem julgamento da frequência em que, de fato, ocorre na
realidade.
Quando as pessoas são solicitadas para avaliar a frequência ou a probabilidade de um
evento, fazem-no considerando a facilidade com que os exemplos ou as ocorrências
podem ser trazidos à mente. Mas “a memória é curta”, isto é, não trata os
acontecimentos antigos como os eventos mais recentes. Quando se julga a
probabilidade de determinado evento se repetir, as pessoas buscam em suas memórias
a disponibilidade da informação relevante. Esse procedimento pode produzir
estimativas enviesadas, porque nem todas as lembranças estão igualmente disponíveis.
Os investidores utilizam a ocorrência recente de evento mais saliente para extrapolar
sua continuidade ou mesmo seguem a tendência delineada no passado e não o novo
cenário esboçado sobre o futuro
Em 2012, a megaoferta do Facebook, que rendeu US$ 16 bilhões, a maior da história
das empresas de internet, acabou decepcionando os investidores quando as ações
começaram a despencar após a estreia na NASDAQ. As perdas contaminaram as
mentes, generalizando a desconfiança no mercado de ações e elevando a aversão ao
risco por parte dos investidores internacionais.
O custo para realização de uma Oferta Pública Inicial de ações no Brasil vem caindo
nos últimos anos. Em 2005, representava 5,1% do valor da operação; este percentual
caiu para 3,4% em 2011. Isso aconteceu tanto pelo aumento da concorrência entre os
bancos como pelo aumento do tíquete médio das ofertas, que dilui custos fixos.
Segundo o Valor Financeiro (set 2012: 54), na média ponderada do período de sete
anos, apurada com base em 214 transações realizadas, o custo para a empresa ficou
em 3,7% do valor das ofertas. Em termos financeiros, isso representou um gasto de
R$ 31,4 milhões. Ofertas inferiores a R$ 200 milhões tiveram custo médio de R$ 9,2
milhões, equivalentes a 5,6% da captação. As operações maiores, de R$ 1 bilhão a
R$ 9 bilhões, saíram por R$ 56,7 milhões, ou 3,5% do total.
Em 2007, o melhor ano da história da Bolsa de Valores no Brasil, 64 companhias
brasileiras abriram capital. Muitas empresas ainda não operacionais na época, como a
MPX Energia do grupo EBX do bilionário Eike Batista, aproveitaram a janela de
oportunidade. No total, as ofertas geraram R$ 45 bilhões. Mas, já no ano seguinte, o
mercado de ações começou a sentir os efeitos da crise financeira internacional. Em
2011, foram realizadas onze ofertas. Em 2012, até o terceiro trimestre, tinham sido
realizadas somente quatro ofertas públicas iniciais na Bolsa de Valores brasileira.
A maior oferta neste último ano foi a do BTG Pactual, realizada no mês de abril, que
totalizou uma captação de R$ 3,6 bilhões para o banco de investimentos. A transação
atraiu 170 grandes investidores, o que garantiu a demanda três vezes superior à oferta.
Mas a quantidade vendida ficou abaixo dos 121,5 milhões de unidades que o BTG
Pactual ofereciam na operação. O bom resultado do IPO foi atribuído à confiança no
mercado de bons resultados do banco, aliado ao prestígio de seu principal acionista,
André Esteves. Foi a maior oferta inicial do mercado acionário brasileiro em quase
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três anos, desde os R$ 14 bilhões levantados por outro banco, o Santander Brasil, em
outubro de 2009. Também conseguiu ficar entre as dez maiores ofertas na BOVESPA
desde 2004.
Lançar ações em momento desfavorável do mercado pode fazer com que as captações
fiquem muito aquém do que desejavam no planejamento da oferta. A comparação
ilustrativa dessa decepção é como “vender um automóvel logo após a redução do IPI,
quando os preços dos novos despencam, assim como os dos usados”. Uma oferta
fracassada representa risco de imagem tanto para a companhia que tentou realizar um
IPO quanto para os bancos coordenadores da operação.
Um processo de recuperação do mercado acionário brasileiro passa por duas
variáveis: economia local e mercado internacional. Embora o cenário externo,
refletido no desempenho da Bolsa de Nova York, seja o determinante da performance
da Bolsa de Valores brasileira, devido à arbitragem dos investidores internacionais,
uma retomada forte no nível de atividade na economia brasileira pode compensar o
pessimismo dos estrangeiros e ser um fator decisivo de estímulo para a retomada das
ofertas públicas iniciais.
Enquanto isso não ocorre, os empréstimos subsidiados oferecidos pelo BNDES
influenciam as decisões dos empreendedores. Por isso, os neoliberais acusam,
equivocadamente, que “o banco de desenvolvimento é um fator inibidor para o
mercado de capitais no Brasil, já que as companhias preferem recorrer aos
empréstimos com juros menores do que os praticados no mercado de crédito
brasileiro do que lançar ações na Bolsa de Valores”.
Não se enxergam, isto é, os paladinos defensores do livre mercado não analisam que,
para algumas empresas, o fechamento de capital tem sido uma saída adotada em
função da perda de valor de mercado na Bolsa de Valores. Mas não é uma regra que
serve para todos os casos. Conforme a estratégia adotada pelo controlador, em um
momento de baixa, pode ser vantagem fechar o capital, sobretudo se os preços dos
papéis estiverem atraentes em relação ao valor justo de acordo com os fundamentos
presumidos das empresa. Há custos operacionais para manter uma empresa com
capital aberto, que podem não compensar se o desempenho na bolsa não for
satisfatório.
Há processos de saída até do Novo Mercado, nível máximo de governança
corporativa da Bolsa de Valores, para posterior oferta pública para fechamento de
capital. Em resposta ao movimento de desvalorização das ações da companhia, ao
retirá-las do mercado, ela sinaliza que não vai precisar mais deste tipo de recurso para
sustentar os investimentos nos seus projetos, que estão, por exemplo, em fase préoperacional. Logo que eles entrarem em operação, o controlador não repartirá mais os
resultados positivos com os ex-associados.
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7. Project Finance

A modalidade de project finance – forma de financiamento em que a garantia do
empréstimo é o próprio fluxo de caixa do projeto em operação – está ganhando mais
destaque diante do conjunto de obras de infraestrutura programado pelo governo. Ao
mesmo tempo, a modalidade tem o desafio de viabilizar o desenvolvimento do
mercado de capitais local no financiamento de parte dos projetos por meio de
debêntures de infraestrutura.
Segundo informações do Valor Financeiro (Setembro de 2012 – Ano 11 – Número
14), no setor de energia, 95% dos projetos de segmento de geração e transmissão são
estruturados em project finance no BNDES. No segmento de logística
(concessionárias, rodovias, portos, aeroportos, terminais multimodais, entre outros),
85% das operações ocorrem nessa modalidade. Quando considerados somente os
projetos rodoviários na carteira do Banco, 100% deles são project finance.
A modelagem do project finance é aplicada pelo BNDES em grandes projetos de
infraestrutura desde o final de 1990. A partir de 2003, os projetos de financiamento
em longo prazo têm se diversificado em diferentes setores conforme o ciclo da
infraestrutura. Por exemplo, agora, além dos já citados, destacam-se os projetos
eólicos.
A parte substantiva do capital nos financiamentos para as obras de infraestrutura vem
do BNDES, sobretudo na etapa de construção. Ele é o “investidor-âncora”,
participando com percentual entre 60% a 70% do projeto, tanto em empréstimos
diretos, quanto via repasses, quando os bancos assumem parte do risco de operação.
Os menores custos das linhas de financiamento para infraestrutura do BNDES –
composto pela TJLP de 5% ao ano, mais del credere de 0,9% ao ano e os spreads de
risco, que variam de 0,5% até 3,5%, justificam a demanda pelo capital do Banco de
Desenvolvimento nos financiamentos.
A partir da decisão do governo de reduzir para zero a alíquota de Imposto de Renda
no investimento de pessoas físicas e de estrangeiros em debêntures de projetos de
infraestrutura, em julho de 2012, o mercado de capitais começou a ganhar
importância na composição dos project finance. Estão sendo estruturados projetos
com essas debêntures de infraestrutura, entre os quais fundos de investimento
somente com elas em carteira, atreladas a projetos no setor de logística, saneamento e
energia, para a captação de recursos das pessoas físicas.
Estima-se que há, aproximadamente, R$ 1 trilhão em recursos de investidores pessoas
físicas, de fundos de pensão, de seguradoras e de investidores estrangeiros, cuja
pequena fração poderia se realocada em debêntures de infraestrutura, atingindo um
total de emissões de apenas R$ 2 bilhões.
Cada projeto de investimento por meio desse instrumento precisa de análise prévia e
aprovação do respectivo ministério setorial. Feito isso, ele publicará uma portaria
informando ao mercado que se trata de um projeto de infraestrutura considerado
prioritário e, portanto, com incentivo fiscal.
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Quanto maior o volume do BNDES nos projetos de financiamento para infraestrutura,
maior também é o volume de repasse para os bancos comerciais. A participação deste
bancos na modalidade project finance aumentou diante da exigência do BNDES de
bancos repassadores para uma parcela do financiamento. Isto porque as instituições
financeiras repassadoras assumem parte do risco da operação.
Dados da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e
de Capitais) mostram que, em 2011, o volume de recursos direcionados ao
financiamento de projetos alcançou R$ 28,2 bilhões com o recorde de 74 projetos
financiados, principalmente no setor de transportes e logística. O ano de 2012 tornouse ainda mais ativo após a apresentação feita pelo governo, em 15 de agosto, do
Programa de Investimentos em Logística – Rodovias e Ferrovias, que contempla
investimentos da ordem de R$ 133 bilhões em 25 anos, sendo R$ 79,5 bilhões apenas
nos primeiros cinco anos. Entre o quinto e o vigésimo ano serão realizados repasses
no valor restante de R$ 53,5 bilhões. Ao todo, está prevista a concessão à iniciativa
privada de 7,5 mil quilômetros de rodovias e 10 mil quilômetros de ferrovias federais,
entre modais antigos e outros que serão construídos.
No setor de energia, se somados os 13 grandes projetos de geração de energia elétrica
no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o valor investido
alcança R$ 74,1 bilhões. Deste total, o BNDES deve financiar R$ 48 bilhões, ou 65%.
No final do terceiro trimestre de 2012, a carteira total do BNDES em infraestrutura
(logística, transporte e energia) contemplava 339 projetos, que somavam R$ 155
bilhões em financiamentos e R$ 263 em investimentos. Do total da carteira, 56%
estavam aprovados e contratados, 20% em análise e 24% em consulta.
As instituições financeiras, seja bancos comerciais, seja bancos de investimento,
assessoram as empresas não-financeiras na formatação dos projetos das obras,
verificam o marco regulatório, discutem os termos com outros bancos e com o
BNDES, definem as garantias dadas, fazem a assessoria financeira e estruturação do
empréstimo-ponte e do financiamento em longo prazo, o levantamento de recursos, as
colocações de ativos aos investidores e os desembolsos. Diante das inúmeras etapas, a
elaboração de projetos costuma ser carregada de um ano para outro.
Na fase de execução da obra, a garantia da dívida ocorre junto aos acionistas. Depois
de encerrada, o financiador tem as garantias do projeto (ações, receita de pagamentos,
etc.), livrando o acionista da responsabilidade. O fluxo de caixa gerado pelo projeto –
concessões nos setores de transporte e de energia – costuma ser a fonte de pagamento
do financiador do projeto por um longo período. Em média, o prazo total dos projetos
varia de 15 a 20 anos.
As áreas de project finance dos grandes bancos – brasileiros, públicos e privados, e
estrangeiros instalados no País – estão ampliando suas equipes para dar conta da
demanda por estruturação de tantos projetos nos setores de óleo e gás, de logística e
transporte (portos, aeroportos e rodovias), de energia (eólica, térmicas e hidrelétricas).
No período pré-Copa de 2014, recebem também muitas propostas nas áreas de
mobilidade urbana. Todos demandam soluções de financiamentos, inclusive
empréstimos-ponte, para os project finance.
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Para facilitar a captação recursos em operações estruturadas típicas desse mercado
para as obras prioritárias, o governo federal publicou medida isentando do Imposto de
Renda sobre ganho de capital as pessoas físicas que investirem em títulos de dívida
direta das empresas responsáveis pelas obras e reduzindo para 15% a alíquota para
pessoas jurídicas. O incentivo fiscal é mais um impulso para que as empresas tenham
uma fonte alternativa de captação de recursos em longo prazo, além do BNDES.
Apoiando a medida, a Caixa Econômica Federal prepara uma carteira de Fundo de
Investimento composta por cinco debêntures, cada uma delas emitida por uma
empresa responsável por obras de infraestrutura. Já integram a carteira as debêntures
emitidas por empresas cujos projetos foram aprovados como prioritários pelo
Ministério dos Transportes. Em agosto de 2012, foram enquadrados, para emissão da
debênture incentivada, o projeto de investimento rodoviário proposto pela
Concessionária Rota das Bandeiras, no Corredor Dom Pedro I, de Campinas à
Rodovia Carvalho Pinto, no Estado de São Paulo, o proposto pela Supervia para
reforma e melhoramentos para exploração de serviços públicos de transporte
ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro, e o proposto pela América Latina
Logística (ALL) para aquisição de equipamentos, máquinas e trilhos, relativos à troca
de perfil de trilho da ALL Malha Norte. A emissão de outras debêntures ligadas a
obras no setor de saneamento e energia estão em fase de aprovação por diferentes
Ministérios.
A expectativa é de que o fundo de debêntures de infraestrutura capte cerca de R$ 500
milhões. As cotas do fundo serão ofertas nas agências da Caixa aos investidores do
varejo, com taxa de administração ainda não divulgada. Estima-se o valor de cada
cota do fundo em torno de R$ 5.000 para a aplicação do pequeno investidor. A
remuneração será composta por um índice de inflação (IPCA) acrescido de uma taxa
de juros próxima de 4% ao ano. O prazo de permanência na aplicação do Caixa Fundo
de Investimento em Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo Desenvolvimento
Brasil pode ser até 12 anos.
Aí que está o grande desafio: vender um investimento com prazo de 12 anos no
mercado de varejo brasileiro, onde os investidores, habitualmente, têm preferência
pela liquidez. O desejável para uma debênture de infraestrutura é que o prazo fique
entre 12 e 15 anos, no entanto, a venda de título com risco privado com prazo de 10
anos já é uma façanha, imagine como poderá ocorrer em prazo maior: só “fatiando”,
ou seja, oferecendo a opção de resgate em prazo menor com certa tributação, e
sujeitar a sucessivas renovações ou repactuações. Talvez a solução seja oferecer esse
tipo de fundo como fosse de Previdência Complementar com a vantagem de zerar
todo o imposto sobre o rendimento em 15 anos. Hoje, os fundos de pensão abertos
limitam o incentivo fiscal em 10% sobre o rendimento após dez anos, diminuindo a
alíquota em cinco pontos percentuais a cada dois anos, ou seja, de 35% a 10%.
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8. Debêntures

A disputa entre os bancos de investimento para estruturar emissões de debêntures é
grande e concentrada – mais de 80% em apenas cinco instituições financeiras – a
ponto de derrubar para simbólicos R$ 0,01 a comissão nas grandes ofertas. O ano de
2012 constituiu um “divisor de águas” para as debêntures na medida que
representaram mais da metade do total das emissões desse ano, entre renda fixa e
renda variável.
As mudanças ocorridas no mercado financeiro, envolvendo as duas pontas,
investidores e emissores de títulos corporativos, foram fundamentais. A primeira
delas foi a queda da taxa de juros básica (Selic), em sua maior baixa histórica, para
7,25% aa. Com juros menores, a menor rentabilidade dos títulos de dívida pública
estimulou os investidores buscarem títulos de dívida privada como alternativa de
aplicações financeiras.
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Pelo lado da oferta desses títulos corporativos, as empresas corporate encontram,
atualmente, maior facilidade para seus lançamentos. Há a possibilidade de emiti-las
com esforços restritos. São casos em que os papéis são direcionados a um grupo
pequeno de investidores, até o máximo de vinte. Só podem comprar os denominados
“investidores qualificados”, isto é, a classificação da CVM (Comissão de Valores
Mobiliários) para pessoa física ou pessoa jurídica que possua patrimônio no mínimo
de R$ 300.000.
Nesse formato, os processos são mais simples do que em uma oferta pública. É mais
ágil, reduz custos e permite aproveitar as oportunidades de mercado. Uma emissão,
nesse caso, pode ser estruturada e ir a mercado no prazo de três semanas, enquanto em
uma oferta pública são necessários três meses.
As emissões restritas podem ser feitas por companhias que não tenham capital aberto.
Basta que tenham registro de emissor na CVM. Desta forma, a empresa incorre em
custos menores, pois não precisa, por exemplo, manter uma área de relações com
investidores e arcar com publicações oficiais. Há obrigações de disclosure, mas
infinitamente menores.
O termo “disclosure” pode ser utilizado com dois significados:
1. dar a conhecer os riscos, benefícios, desconfortos e implicações econômicas
de procedimentos experimentais, com o objetivo de que as pessoas tomem
decisões devidamente esclarecidas, dentro do processo de Consentimento
Informado, ou
2. revelação de informações confidenciais, podendo constituir uma Quebra de
Confidencialidade.
A adesão das empresas a esse formato foi maciço, por exemplo, das 124 que
ofertaram debêntures entre janeiro e agosto de 2012, segundo a ANBIMA, 115
optaram por emissões com esforços restritos.
As emissões com esforço restrito são mais rápidas e mais baratas, por isso o interesse
crescente das empresas. Não têm necessidade de registro na CVM e não precisam, por
exemplo, de elaboração de um prospecto. Por ser para um grupo pequeno de
investidores, o banco coordenador consegue vender os papéis de forma mais fácil,
pois em geral os investidores são clientes conhecidos do banco. Em alguns casos,
grandes bancos ficam com os papéis.
Pelas regras, o banco coordenador só pode ofertar a debênture a, no máximo, 50
investidores. Outra limitação é que os compradores, considerando esse universo de 50
agentes, não podem passar de 20.
A emissão de debêntures com esforços restritos foi criada pela CVM em janeiro de
2009, por meio da Instrução 476. Com regras mais simples para a emissão, o prazo de
estruturação de uma operação chega a cair pela metade, de quatro meses para dois
meses ou menos. Até então, a única opção das empresas era a emissão por meio da
Instrução 400, que regula as ofertas públicas de renda fixa e ações.
Mesmo com os números crescentes de emissões, o mercado brasileiro de renda fixa
ainda é subutilizado. Sob qualquer ótica, podia ter mais captações e mais empresas
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participando como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o estoque de títulos
corporativos estava em US$ 7,7 trilhões em junho. No Brasil, era de US$ 243 bilhões.
Uma das apostas para que o mercado cresça são as Letras Financeiras. Porém, há um
problema na legislação, que pede que toda emissão de Letra tenha um formador de
mercado. Mas esse formador, pelas regras, não pode comprar os papéis na oferta
primária. Isso dificulta as emissões.
Outras mudanças alteraram as características das debêntures, possibilitando o
crescimento dos ativos atrelados à inflação. Com a queda dos juros, há aumento do
interesse dos investidores por ativos indexados a índices de preços. Embora os ativos
atrelados ao DI ainda respondessem pela maior parcela das emissões em estoque, até
agosto de 2012, 17,7% do volume de ofertas estavam indexados ao IPCA.
Isto está em linha com as necessidades do principal comprador das debêntures, que
são os fundos de pensão, principalmente o grande número de pequenos que agregam
cerca da metade dos ativos da “indústria”, pois apenas cinco grandes (Previ, Petros,
Funcef, Funcesp, Valia) somam a outra metade, sendo que cabe à Previ ¼. Tais
investidores institucionais têm o desafio de cumprir as metas atuariais no atual
cenário de queda de juros. Essa meta, na maior parte dos casos, tinha como referencia
o IPCA acrescido de 6% ao ano. Os fundos de pensão ficaram então com carência de
ativos que lhes permitissem diversificar as carteiras e bater essa meta. Aos poucos, os
títulos de dívida pública vão dando espaço aos papéis privados nas carteiras dos
fundos de pensão.
Além do índice utilizado na remuneração, as debêntures também estão sendo
oferecidas com prazos de vencimentos mais longos. Em agosto de 2012, o prazo
médio chegou a 5,3 anos, o maior desde 2009, quando registrava quatro anos. Para
que os investidores tenham retornos maiores, será preciso ampliar os prazos.
A destinação dos recursos captados pelas empresas nessas ofertas também vem
sofrendo mudanças. Segundo a ANBIMA, 25,5% dos recursos levantados via
debêntures, até agosto de 2012, foram destinados a capital de giro. Um ano antes,
apenas 13,9% eram empregados com essa finalidade. O refinanciamento de dívidas
continua sendo o principal destino dado ao capital. Em julho de 2012, respondia por
40,5% do montante, sendo que um ano antes era 56,4%.
A soma de todos esses fatores positivos fez com que o mercado local ficasse mais
atraente e competitivo. Por exemplo, a emissão feita pela Eletrobras, empresa que
teria acesso a qualquer mercado, foi decidido a ser feita no mercado doméstico. Como
há dificuldade no mercado internacional, devido à crise financeira, as empresas
passam a acessar o mercado local na emissão de debêntures.
Dado o sucesso, muitos fundos de pensão já atingiram o limite imposto pelo governo
de restringir a 20% de seus ativos totais em papéis privados. Essa restrição vem
impulsionando a volta das ofertas públicas.
Outro problema provocado pelo ritmo de ofertas observado até então já se reflete no
mercado secundário desses títulos corporativos, que historicamente apresentam pouca
liquidez. Tanto a BM&F-BOVESPA como a CETIP esperam um crescimento nas
oferta nesse mercado secundário e ambas estão se preparando para isso. Estão
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trabalhando em mudanças nos regulamentos e na plataforma de negociação, para
deixa-la mais amigável ao usuário. Por exemplo, a CETIP lançou o Cetip Trader,
plataforma de negócios que reúne, em uma única ferramenta, serviços de pré-registro,
negociação eletrônica e consulta a negócios e preços.

9. Letras Financeiras

Letras Financeiras são títulos de dívida bancária similares às debêntures emitidas por
empresa não-financeira. Apesar de ter pouco mais de dois anos que os bancos
passaram-na a emitir, o estoque desses papéis somava R$ 216 bilhões em agosto de
2012, de acordo com a ANBIMA, cifra que correspondia a 46,9% do estoque das
debêntures na mesma data: R$ 461 bilhões.
As Letras Financeiras foram criadas para dar aos bancos um instrumento de captação
alternativo aos Certificados de Depósito Bancário (CDBs), pois possuem prazos de
vencimento que podem variar entre dois e seis anos. É um período maior do que os
oferecidos pelos CDBs, cuja prática de mercado são coloca-los em até dois anos, mas
permitir cláusula que os transforma em resgatáveis a qualquer momento de acordo
com o desejo do cliente. Desde seu surgimento, o ritmo de captação de Letras
Financeiras tem sido muito forte, enquanto se verificou pequena retração na captação
via CDBs.
No sentido de estimular ainda
(CMN) anunciou, em agosto
Financeiras. O objetivo era
predominando em dois a três
obras de infraestrutura.

mais essas emissões, o Conselho Monetário Nacional
de 2012, diversas mudanças nas regras das Letras
incentivar o alongamento dos prazos, que estava
anos, e incentivar a captação para financiamento de

Uma das mudanças, que passou a valer a partir de 1o. de novembro de 2012, reduziu
pela metade o valor mínimo de emissão desses papéis, ou seja, passou de R$ 300 mil
para R$ 150 mil, propiciando serem oferecidos no mercado de varejo. Tal redução
vale apenas para títulos financeiros não subordinados, ou seja, aqueles que não
compõem o capital do emissor. As Letras Financeiras subordinadas podem ser
emitidas em oferta pública, o que antes era proibido. Essas operações, entretanto,
ficaram restritas ao piso de R$ 300 mil como valor unitário.
No pacote de mudanças, foram criados benefícios para papéis com prazo superior a
quatro anos, em linha com o estímulo ao alongamento de prazos. Desta forma, Letras
Financeiras com vencimento após 48 meses podem ser emitidas com cláusulas de
recompra e revenda, resgate antecipado e pagamento de rendimentos periódicos a
cada 180 dias. Além disso, foi permitida a realização de operações de trocas dos
papéis, outra demanda de participantes do mercado.
A captação de recursos para fomentar a infraestrutura foi estimulada também pela
abertura de possibilidade de emissões desses títulos financeiros pelos bancos de
desenvolvimento com os de Minas Gerais, Espírito Santo e dos Estados da Região Sul.
O BNDES já tinha permissão para emitir Letras Financeiras.
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Buscou-se, assim, uma pulverização das ofertas, antes fortemente concentradas nos
grandes bancos privados de varejo: Itaú, Bradesco e Santander concentravam 67% das
emissões de Letras Financeiras realizadas nos anos de 2010 e 2011, com
respectivamente, 28% (R$ 41 bilhões), 26% (R$ 39 bilhões) e 14% (R$ 29 bilhões)
do total dos papéis. Além desses três bancos, outras quarenta instituições financeiras
emitiram Letras Financeiras no período. Porém, apenas seis apareceram com emissões
superiores a R$ 1 bilhão, valor equivalente a 1% do total. Nesse grupo apareceram o
Banco do Brasil com 5% e a Caixa com 4%. As 34 instituições restantes fizeram
emissões inferiores a R$ 1 bilhão.
Logo, essas ofertas, assim como as de 2012, foram, em sua maioria, colocações
privadas. Como os bancos são eficientes apenas em suas próprias cadeias, acabam
distribuindo os papéis no universo de seus clientes. A demanda é suficiente para não
precisarem nenhum esforço adicional para vender mais. Isso faz com que as ofertas
públicas de Letras Financeiras ainda sejam poucas.
Os bancos de montadoras de automóveis seriam os principais candidatos a fazerem
essas emissões. São bancos de menor porte com acesso limitado a outras captações.
Esse movimento seria impulsionado pelo cenário de demanda por automóveis,
inclusive pela redução do Imposto sobre Produtos Industrializados. Esses bancos de
montadoras precisam de recursos para financiar as vendas, que estão aquecidas.
Necessitam, então, acessar um mercado muito seletivo, que é o de dívidas em longo
prazo.
Letras Financeiras são instrumentos também para gerenciar a liquidez. Como os
bancos emprestam por períodos que podem variar entre 24, 36 ou 48 meses, nem
sempre conseguem captar recursos para prazos equivalentes. Com as Letras
Financeiras conseguem casar o prazo do crédito com o prazo da captação
Até a criação das Letras Financeiras, os bancos não podiam emitir títulos de dívida
privada no mercado local. Só podiam obter capital por meio de emissão de bônus no
exterior. Faltava, de fato, um instrumento alternativo para captação de recursos em
longo prazo. Tanto que passou a se observar uma diminuição nas captações fora do
País, coincidente com a crise internacional. De acordo com a ANBIMA, em 2011, as
instituições financeiras responderam por 40,5% das captações realizadas por bônus e
MTNs (títulos de médio prazo), que totalizaram US$ 29,6 bilhões. Em 2012, no
mesmo período de janeiro a agosto, a participação dos bancos diminuiu para 29% dos
US$ 32,7 bilhões emitidos.

10. Fundos de Investimentos em Participações (FIPs): Private Equity (PE) e
Venture Capital (VC)

Existem Fundos de Investimentos em Participações (FIPs), os chamados Private
Equity (PE) e Venture Capital (VC), nacionais e estrangeiros. Eles colocaram o
mercado brasileiro no topo da lista dos mais atrativos do mundo. O País recebeu,
aproximadamente, US$ 7 bilhões em 2011, valor que multiplicou por seis o volume
aplicado no ano anterior nesta modalidade. Apesar desta Pesquisa se restringir a

33

Financiamento Interno em Longo Prazo, vale observar alguns dados desta modalidade
de captação externa, para efeitos comparativos com as fontes internas.
Estatísticas de duas organizações que monitoram o setor, a Latin American Private
Equity & Venture Capital Association (LAVCA) e a Emerging Markets Private
Equity Association (EMPEA) apontam que o Brasil ficou com quase 80% dos
recursos captados para fundo de PE na América Latina. Em 2011, recebendo
US$ 7,079 bilhões, alcançou a segunda posição como receptor mundial, se comparado
com seus pares do grupo conhecido como BRIC, só perdendo para a China que
recebeu US$ 16,616 bilhões. A Índia recebeu US$ 2,737 bilhões e a Rússia apenas
US$ 135 milhões.
Em 2012, a captação desacelerou. O Private Equity funciona por safra. Como os
fundos geralmente são constituídos com prazo total de dez anos, sendo cinco anos
para investimentos sem resgate, a captação se estabiliza depois que são levantados os
recursos planejados até que todo o dinheiro seja aplicado. Uma coisa é o volume
captado, em determinados anos, outra são os investimentos efetuados com aqueles
recursos. Com o mesmo ritmo alternado ocorrido anteriormente, entre 2010 e 2011,
foi um período de grandes volumes captados. Posteriormente, ocorreu o período de
aplicação dos recursos.
Boa parte do afluxo de dinheiro novo aplicado em capital de risco veio de empresas
estrangeiras de PE e VC que, com cada vez mais frequência, aportam por aqui atrás
de boas oportunidades de investimentos. O Brasil já conta com uma centena de
gestores e mais de 300 fundos registrados e em atividade, nacionais e estrangeiros.
Quatro gestoras – a Gávea Investimentos (pertencente ao ex-presidente do Banco
Central do Brasil, Armínio Fraga), a Vinci Partners, o BTG Pactual (pertencente ao
bilionário André Esteves) e a Pátria – foram os veículos para a captação da maior
parte daqueles recursos. As vendas de participações detidas por esses fundos somaram
US$ 10,6 bilhões em 2011, alta de 204% em comparação como o ano anterior,
segundo a LAVCA.
Apesar de relevante e em processo de forte crescimento, o fato é que a indústria de
PE/VC ainda é pequena no Brasil se for comparada com economias do mesmo porte.
A América Latina como um todo recebe apenas 1% da alocação mundial de PE/VC.
Um dos motivos para a pouca expressão é a quantidade reduzida de “portas de saída”,
ou seja, um mercado comprador das participações acionárias adquiridas pelos fundos
depois que o negócio matura e ganha peso. Nos Estados Unidos e na Europa, o
caminho principal de saída é a negociação em Bolsa de Valores. No Brasil, há menos
de 400 empresas de capital aberto no país e poucas ações tem liquidez.
Há casos de gestoras de recursos que lançam FIP junto a investidores em que todos
são brasileiros, dividindo-se entre institucionais (fundos de pensão, seguradoras e
fundos administrados por bancos) e pessoas físicas. Por exemplo, o fundo pode ser
fechado, ter oito anos de duração e um período de investimento (sem pagamento de
juros ou dividendos) de quatro anos. A gestora atua como consultora-técnica e ajuda a
detectar investimentos.
Antes, os setores de atividade preferidos pelos fundos de PE/VC no país eram os de
energia em geral (elétrica, eólica, solar, óleo, gás, combustíveis e biocombustíveis),
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infraestrutura (rodovias, ferrovias e aeroportos), agronegócios (grãos e proteínas),
comércio de varejo e prestação de serviços em diversos setores. Recentemente, porém,
o alvo dos gestores tem sido predominantemente o setor de bens de consumo, cujo
mercado interno vem se expandindo com a inclusão social. Daí, miram empresas nas
áreas de educação, saúde, logística, imobiliária, infraestrutura e alguns ramos mais
ligados ao consumo como alimentos e serviços de bem-estar. O Brasil tem muitas
empresas em setores bastante fragmentados, mas com boa diversidade, o que gera
muita oportunidades de negócios.
O potencial de expansão das empresas fornecedoras da indústria de óleo e gás no
Brasil é grande. Dessas que se capitalizam na Bolsa de Valores, 97% são companhias
de exploração e produção como a Petrobras. Uma pequena parcela restante está
representada pelos fornecedores. O modelo de desenvolvimento da cadeia de petróleo
e gás no Brasil, implantado a partir da descoberta do pré-sal, é inspirado no modelo
norueguês, no qual o governo espera fortalecer a cadeia de fornecedores. Assim, FIP
Óleo e Gás fazem investimentos para participar do capital de empresa que atua na
área de construção e montagem eletro-mecânica para as indústrias de petróleo,
energia, siderurgia e metalurgia, ou de empresa que é fabricante de equipamentos para
a produção de petróleo e gás em alto-margem.
Para entrar no negócio, em muitos casos o FIP faz questão de ser um minoritário
atuante, com assento no Conselho de Administração e participação na governança
corporativa. Este acompanhamento serve até para detectar novas oportunidades de
negócios.
11. Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)

As companhias securitizadoras apostam na demanda corporativa, isto é, dos fundos de
pensão, para crescer. Os CRIs são títulos financeiros de longo prazo, emitidos por
essas empresas com lastro em carteiras de crédito imobiliário.
Como é um mercado ainda pequeno na economia brasileira, bastam algumas
operações de porte para distorcer sua taxa de crescimento. Em 2011, por exemplo,
houve uma série de operações envolvendo o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) que inflacionaram o mercado e o apresentaram como muito acelerado. Foi
uma megacompra de R$ 2,8 bilhões em CRIs pelo FGTS a causa dessa distorção
estatística.
A partir de então, em 2012, o desempenho desse título imobiliário foi cambaleante.
Após três anos de crescimento contínuo, nos quais mais que quadruplicou suas
emissões, o resultado ficou abaixo do registrado no ano anterior.
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Fonte: CVM
Para incorporadoras, shopping centers e o mercado corporativo em geral, os CRIs
tornaram-se uma forma alternativa de captação de recursos em longo prazo. Para o
investidor qualificado, cuja aplicação mínima é R$ 300 mil, há vantagem da isenção
do imposto de renda sobre os rendimentos das pessoas físicas e garantir rentabilidade
média atraente ao pagar juros mais um índice de preços como o IGP-M.
Esses fatores foram responsáveis pela grande emissão desses títulos financeiros nos
últimos anos, que, segundo dados da ANBIMA, passaram de R$ 3,19 bilhões, em
2009, para R$ 7,71 bilhões, no ano seguinte, até atingir o recorde histórico de
R$ 13,38 bilhões em 2011. Com a queda do total de lançamentos residenciais, em
2012, as incorporadoras também diminuíram as vendas de suas carteiras de crédito.
Apesar do mercado imobiliário estar desacelerando, há maior demanda nas duas
outras pernas do tripé de tradicionais emissores de CRIs: shopping centers e o
mercado corporativo, com as chamadas operações estruturadas. Mesmo para o
mercado residencial ainda otimismo por parte daqueles que acham que, por mais que
as incorporadoras tenham diminuído o ritmo de venda, elas continuam gerando
recebíveis.
Percebe-se um movimento crescente de empresas que passaram a acessar o mercado
de capitais visando levantar recursos para financiamento de suas operações através de
securitização. Uma das estratégia é financiar a compra ou a construção de imóvel
novo (“built-to-suilt”), uma operação em que a empresa fecha um contrato de aluguel
atípico pelo uso de um imóvel personalizado por um período predeterminado sem a
necessidade de mobilizar seu capital na construção de nova planta ou galpão. É muito
usado por bancos para não imobilizar seu capital na construção de imóvel próprio
para suas agências.
Outra estratégia é o “sale and leaseback”, em que a empresa levanta capital através do
refinanciamento de um imóvel existente. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal
fez tal operação ao vender um grande prédio no centro do Rio de Janeiro, inteiramente
ocupada por ela mesma, para um FII (Fundo de Investimento Imobiliário), que ela
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constituiu através de sua rede de agências, e aluga-lo simultaneamente por prazo de
20 anos renovável. Foi uma forma de desmobilização de capital.
Há um mercado aquecido para operações de securitização de ativos imobiliários:
centros logísticos e novas sedes para empresas dos setores de óleo e gás, varejo e
logística. Os lastros imobiliários podem ser diversas classes de ativos. Shopping
centers demandam securitização em operações, por exemplo, que envolvem a
antecipação da receita de alugueis, como forma de alavancar recursos. A securitização
viabiliza projetos de construção e expansão, tomando recursos a custos mais baixos.

12. Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)

Em meados de agosto de 2012, pela primeira vez, ocorreu uma oferta pública de
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) direcionada às pessoas físicas
interessadas por papéis com boa rentabilidade e isenção de imposto de renda (IR). A
demanda pelos papéis superou 150% a oferta, atraindo um total de 211 investidores
pessoas físicas, a maioria investindo pela primeira vez no segmento da agroindústria.
Estima-se em 27% sua participação no PIB, porém nunca atraiu esses investidores por
conta do longo prazo e o risco de acidentalidades envolvido no ciclo de produção.
Os CRAs são títulos de crédito agrícola criados em 2004 para servir como
instrumento de apoio ao financiamento da produção agrícola no Brasil. O ineditismo
está em relacionar investidores pessoas físicas ao agronegócio, campo onde o País
tem uma das maiores produtividades em todo o mundo.
Os CRAs são títulos financeiros emitidos exclusivamente pelas companhias
securitizadoras e vinculados a direitos creditórios originários de negócios que têm
como garantia valores a receber de empresas do setor de agronegócio.
Até esta primeira oferta pública de CRA, considerada uma operação-piloto, as
emissões desses papéis eram meramente privadas, envolvendo grandes grupos do
agronegócio e bancos, nas chamadas emissões com esforços restritos que reuniam
poucos e superqualificados investidores. Nessa experiência inédita, os investidores
foram, em sua maioria, profissionais liberais e executivos qualificados, com
investimentos mínimos de R$ 300 mil, segundo regras da CVM. A grande vantagem
oferecida foi a rentabilidade de até 110% do CDI (Certificado de Depósito
Interbancário), além da isenção de IR, o que a tornou, comparativamente, uma
aplicação financeira excelente. O resgate da aplicação está previsto para abril de 2014.
A primeira oferta pública de CRA foi complexa e demorou dois anos para ser
estruturada. A origem do papel esteve nas operações de barter que consiste na troca
de insumos por parte da colheita futura, mitigando os riscos de crédito, isto é, do não
recebimento da safra, com lastros na emissão da Cédula de Produto Rural (CPR)
pelos produtores.
Em resumo, a operação consistiu na emissão de CDCAs (Certificados de Direitos
Creditórios do Agronegócio) por quatro distribuidores, lastreados por 120% de
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recebíveis de operações de barter. A securitizadora emitiu os CRAs com lastro nesses
CDCAs, devidamente cobertos por seguro de crédito. O “pulo-do-gato” foi convencer
uma seguradora de crédito internacional a interessar-se pela operação. Com uma
apólice de seguro de crédito cobrindo 100% de eventuais perdas, o papel ganhou
classificação AAA (bra) pela Fitch Ratings.
Na prática, a operação levantou capital para financiar os distribuidores e permitiu a
compra de defensivos e fertilizantes. A partir desse exemplo, cada distribuidor pode
oferecer aos produtores rurais esse “pacote”, inclusive de forma parcelada. É muito
importante que o produtor tenha acesso ao financiamento para a compra de
fertilizantes, que respondem por metade de seus gastos com insumos e, em geral, são
pagos à vista. Com essa emissão, o distribuidor encontrou uma maneira de financiar o
produtor rural.
O mercado de CRAs ainda é muito pequeno. Dados da CETIP S.A. – Balcão
Organizado de Ativos e Derivativos mostravam que o estoque do ativo, isto é,
considerando todos os títulos já emitidos, comprados e esperando ser liquidados,
atingiu apenas R$ 361,7 milhões em julho de 2012.
13. Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs)

Muito utilizados pelos bancos médios como instrumento de captação de recursos até
2011, os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) estão perdendo
espaço para outras alternativas de funding que oferecem dinheiro de longo prazo a um
custo mais barato, como as Letras Financeiras e os Depósitos a Prazo com Garantia
Especial (DPGE).
Dos sete bancos de médio porte que mais atuavam no mercado de FIDCs consultados
por Sílvia Rosa (Valor, 13/03/13: C1), cinco não pretendem fazer novas emissões de
fundos de recebíveis neste ano. Desde os problemas com o banco PanAmericano e,
principalmente, depois da liquidação do Cruzeiro do Sul, os bancos médios
diminuíram a captação por meio desse instrumento. Enquanto em 2011 foram
registradas 43 emissões de FIDCs lastreados em carteiras de crédito de bancos, que
somaram R$ 13,420 bilhões, em 2012 houve apenas 24 operações que totalizaram
R$ 1,844 bilhão, segundo levantamento da consultoria Uqbar.
Alguns fatores tornaram desinteressante a captação de recursos por meio desses
fundos. Além do aumento das taxas cobradas pelos investidores após os problemas
envolvendo os fundos do Cruzeiro do Sul, da financeira Oboé e do banco BVA, as
mudanças nas regras dos FIDCs, que entraram em vigor no início de 2013 com a
Instrução 531, publicada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aumentaram
as exigências em relação ao produto. A instrução busca trazer maior transparência
para o mercado, com o objetivo de mitigar os problemas envolvendo os produto
verificados nos casos dos bancos que sofreram intervenção do Banco Central.
Entre as principais mudanças, está o aperfeiçoamento dos controles por parte dos
administradores e do custodiante dos fundos. Nesse sentido, a CVM aumentou a
exigência quanto à custódia dos documentos, que agora devem ficar sob a guarda dos
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custodiantes, e também passou a exigir que os pagamentos dos recebíveis sejam
efetuados em uma conta de titularidade do fundo, sem passar por uma conta do banco
que cedeu a carteira de crédito.
Diante das mudanças, algumas ofertas registradas no ano de 2012 foram paralisadas
para se adequarem às novas regras. A nova regra da CVM para FIDCs deve tornar o
produto muito mais blindado em relação a eventos de fraude. O mercado tem uma
demanda grande por crédito privado, mas a avaliação desses ativos não pode se
restringir à análise do prospecto ou ao rating da emissão. As gestoras devem ter
estrutura para avaliar o risco de crédito.
Apesar do menor apetite para emissões, alguns bancos analisam a estruturação de
novas operações, pois entendem que o DPGE é uma fonte finita de captação. Por isso,
precisam diversificar as fontes de funding. O custo do FIDC está pouco acima daquilo
que se paga em cessões de carteira de crédito para outros bancos e também mais caro
do que o DPGE. Podem estruturar, por exemplo, FIDC de crédito consignado, fundo
com lastro em recebíveis de cartão de crédito e/ou lastreados em um portfólio de
financiamento de automóveis. Deverá haver mais emissões com lastro em carteiras
corporativas e também de bancos de montadoras.
Antes, novos instrumentos de captação como DPGE II, que conta com a garantia do
Fundo Garantidor de Créditos (FGC), passaram a ser uma alternativa aos FIDCs. O
DPGE é um certificado de depósito bancário com garantia maior. O FIDC é um bom
instrumento de captação, mas os problemas envolvendo alguns bancos médios
aumentaram o custo de emissão.
A taxa de juro para uma emissão de DPGE II para um banco de médio porte, que atua
no segmento de crédito consignado e financiamento de veículos, está entre 110% e
112% do CDI, enquanto uma emissão de cotas de FIDC, realizada no segundo
semestre de 2011, saia a um custo total de 122% do CDI para as cotas seniores
adquiridas pelos investidores. Para um banco emitir o DPGE II, ele precisa entregar
como garantia uma carteira de crédito consignado ou de veículos. Com isso, o custo
do seguro pago ao FGC é de 0,3% ao ano, inferior ao 1% cobrado no DPGE I. O FGC
garante até R$ 20 milhões por investidor nos DPGEs.
Os investidores têm sido mais seletivos na alocação em FIDCs e passaram a exigir
taxas mais altas para as novas emissões. Por exemplo, uma oferta de R$ 700 milhões
encerrada em outubro de 2012 do FIDC Crédito Consignado, com prazo médio de 3,5
anos, teve custo de CDI mais 2,5% para a cota sênior, equivalente a rendimento de
9,93% ao ano. Já uma operação realizada no ano corrente de 2013 pelo mesmo banco,
de prazo médio semelhante, também em FIDC Crédito Consignado, saiu com taxa de
6% mais a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para a cota
sênior. O equivalente a um rendimento de 12,17%, considerando a projeção para o
IPCA nos próximos 12 meses, acima dos 9,93% da emissão anterior.
Além disso, a mudança no segmento de atuação dessas instituições, que reduziram as
operações em crédito consignado, também aumentou as opções de captação. Há caso
de banco que atuava nos segmentos de crédito consignado e imobiliário e contava
com dois FIDCs no mercado, mas não pretende mais fazer uma nova emissão de
fundo de recebíveis no curto e médio prazos. Isto porque os FIDCs que colocou no
mercado tinham como lastro crédito consignado. Com o crescimento menor dessas
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operações e o aumento da participação de outras linhas como crédito imobiliário,
surgiram fontes de 'funding' mais interessantes como os Certificados de Recebíveis
Imobiliários (CRIs) e os fundos imobiliários. O banco passou a trabalhar na primeira
emissão de CRI e lançamento de fundos imobiliários. Ele avalia que o custo do FIDC
está mais alto que o de outras alternativas de captação como as Letras Financeiras,
que oferecem um prazo semelhante aos dos FIDCs, ou seja, de no mínimo dois anos.
Os FIDCs tiveram os preços mal avaliados no mercado. As agências de classificação
de risco não levavam em conta o risco do originador dos créditos (banco ou
financeira), mas apenas a estrutura de garantia da operação. Assim, emissões de banco
que posteriormente quebrou, por exemplo, tinham a mesma nota de crédito de uma
operação de um banco com melhor risco de crédito, e acabavam saindo com custo
semelhante. Portanto, agora os bancos tem focado em outras alternativas de funding
como Letras Financeiras, emissão de bônus externos e empréstimos sindicalizados.
14. Teste de Hipótese dos Critérios de Seleção de Carteiras de Ativos dos Fundos
de Pensão

Os maiores fundos de pensão têm sido boa fonte de recursos e parceiros para projetos
de diversos setores da economia brasileira, com destaque para infraestrutura, óleo e
gás, transporte, energia, além de consumo e tecnologia. Em setembro de 2012, Previ
(dos funcionários do Banco do Brasil) com R$ 160,8 bilhões em investimentos, Petros
(da Petrobras) com R$ 64,4 bilhões, Funcef (da Caixa Econômica Federal) com
R$ 50,9 bilhões, Funcesp (da Companhia Elétricas de São Paulo) com R$ 21,0
bilhões, e Valia (da Vale) com R$ 15,9 bilhões, possuíam pouco mais da metade
(R$ 313 bilhões) do total de investimentos (R$ 619 bilhões) das 330 EFPC (Entidades
Fechadas de Previdência Completar) existentes.
Com a queda da taxa de juros básica, referência para as aplicações em renda fixa,
durante anos priorizadas via títulos de dívida pública, as EFPC passaram a ter
dificuldade em atingir as metas atuariais, em geral, de 5% a 6% mais um índice de
preços. Surgiu, então, a necessidade de buscar novas alternativas de ganhos para as
fundações. As maiores estão atrás de opções de melhor retorno em longo prazo com
participação direta em empresas, compra de títulos de dívida corporativa e em FIPs
(Fundos de Investimento em Participações), os chamados private equities ou fundos
de venture capital.
Estabeleceram uma série de prioridades para investir em uma empresa ou em um FIP:
a entrada de qualquer projeto depende da diversificação do portfólio, das perspectivas
das empresas e das melhores práticas de governança. Pelo primeiro critério, o foco é
em investimentos em áreas que não têm ainda grande presença na carteira de
aplicações como, por exemplo, tecnologia de informações, biotecnologia e
agronegócio. Além desses, há projetos de infraestrutura, logística, energia,
saneamento, educação, meio ambiente e construção civil. Então, os critérios de
seleção de carteiras de ativos dos grandes fundos de pensão paraestatais são
desenvolvimentistas, na medida em que seguem a estratégia nacional de
investimentos prioritários. Já os fundos de pensão menores não possuem estrutura
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organizacional para a pesquisa e a análise dos investimentos, “terceirizando” a gestão
financeira através da aquisição de produtos financeiros oferecidos em bancos.
Os setores da economia nos quais os FIPs investem diferem do conjunto de ações
negociados na Bovespa pelas grandes EFPCs. Os investimentos em renda variável
representam 62,6% da carteira de investimentos do plano principal da Previ,
ultrapassando quarenta empresas. Aí o foco se dá em empresas e setores que
distribuam bons dividendos e que possuam liquidez, além, é seguro, a adoção do
critério de diversificação de riscos.
A Invepar é outra forma de os fundos de pensão colocarem suas fichas nos setores em
expansão, como infraestrutura, no caso de transporte e logística. Nela, a Previ é
parceira junto com Petros e Funcef, além da construtora OAS. Inicialmente focada em
concessões rodoviárias e metroviárias, a Invepar controla, por exemplo, o Metrô do
Rio de Janeiro, a Linha Amarela também na capital fluminense, além de rodovias no
Nordeste, Estado do Rio e de São Paulo. Em fevereiro de 2012, em consórcio com a
sul-africana Airport Company South Africa (ACSA), venceu o leilão realizado pelo
governo para administrar e operar o aeroporto de Guarulhos (SP). Portanto, observa
as oportunidades de concessões nas áreas rodoviária, ferroviária, portuária e
aeroportuária.
Outros focos, por meio de fundos de private equity e venture capital, são projetos nos
setores que se beneficiam da melhoria da renda e do aumento de consumo da
população, como saúde, educação, comércio, construção civil, energia, logística e
tecnologia. São áreas com grande potencial se agregarem governança e capital, duas
exigências dos private equities. Tais fundos são uma alternativa de participar de
empresas que não se qualificam para receberem investimento direto das maiores
fundações, seja por serem pequenas para os padrões de aportes das grandes entidades,
seja por serem empresas fechadas e, então, não disporem de balanços auditados.
A Previ, em setembro de 2012, possuía R$ 1,7 bilhão subscritos e R$ 654 milhões
integralizados em 18 fundos, sendo 16 em private equity e dois em venture capital. A
Petros participava de 26 fundos, sendo 19 de private equity e sete de venture capital,
que representavam 2,7% do total de seus investimentos. Pelo menos metade dos
fundos da Petros já está em fase de desinvestimento, isto é, de retorno.
Investir nesses fundos é uma forma de diversificar a carteira, apostando em ganhos de
médios e longo prazos, normalmente muito superiores aos investimentos tradicionais
do mercado de capitais e bem acima da meta atuarial. O rendimento desses fundos
varia de acordo com o segmento e metas de performance, mas em geral dão um
retorno de IPCA ou IGP-M mais 10% ou índice superior.
Na carteira da Petros, há espaço para crescer nas participações diretas de longo prazo,
que em setembro de 2012 totalizavam 30 empresas dos setores industrias voltados
para consumo, tecnologia, telecomunicações, petróleo e gás, transporte, entre outros.
Estas participações representavam 29,1% dos investimentos da fundação, somando
R$ 17,7 bilhões. As principais empresas que tinham a Petros como sócia eram a Vale,
a Petrobras, a Brasil Foods (BRF) e o Itaú.
Observa-se que um setor prioritário para os grandes fundos é o de óleo e gás. Previ,
Petros e Funcef estão entre os sócios da Sete Brasil, empresa que comanda a
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contratação de 28 sondas para operar no pré-sal, com volume de contratos de cerca de
US$ 80 bilhões e que está estimulando a indústria naval brasileira. A Sete Brasil se
enquadra na busca da Funcef por investimentos em setores de risco mais elevado,
vinculados a ciclos de preço globais, mas que no momento tem maiores perspectivas
de crescimento no País, oferecendo retorno alto em longo prazo.
Além da Sete Brasil, outro exemplo de investimento da Funcef no segmento
aconteceu no Estaleiro Rio Grande (RS) em parceria com a Engevix, em 2010, em
que ela está construindo oito cascos de plataformas para a Petrobras. A carteira de
ações de empresas com capital aberto e bons fundamentos, em junho de 2012,
alcançava R$ 5,3 bilhões, cerca de 11% do total, bem abaixo da participação de ações
na carteira da Previ (62,6%).
Para os fundos de investimento, incluindo os imobiliários, a Funcef reservava R$ 3,5
bilhões para alocar, cerca de 7% da carteira, com perspectiva de chegar a 10% nos
próximos anos. Já tinha colocado aproximadamente 85% deste montante, estando
presente em 40 fundos. A Funcef comprometeu, em 2011, algo em torno de R$ 1,2
bilhão em FIPs. Estava em processo de seleção de FIPs para repor os
desinvestimentos e sustentar o crescimento da carteira de ativos.
Seus critérios desenvolvimentistas de seleção de carteira estão definidos. A fundação
dos funcionários da Caixa conseguiu diversificar os investimentos para quinze setores,
mirando empresas voltadas ao consumo interno, como as de varejo, seguros,
alimentos, serviços, saúde e tecnologia. Mas há outros setores, como os que se
dedicam à melhoria da infraestrutura – cadeias logísticas, de energia, água e
saneamento, e material de transporte –, e ainda segmentos onde o Brasil exibe
vantagens comparativas: agronegócios, florestas plantadas, e óleo e gás. A Funcef
vem apostando também em crédito corporativo – FIDCs, debêntures e Cédula de
Crédito Bancário (CCBs), que somam cerca de R$ 1,6 bilhão ou 3% da sua carteira.
Através desses instrumentos de dívida, ela consegue financiar boas empresas e bons
projetos de investimentos.

15. À Guisa de Conclusão: Risco de Descasamento de Indexadores

A transformação de ativos utilizados na captação para ativos na carteira de
empréstimos é uma das funções especiais básicas dos bancos. Ela envolve a compra
de títulos primários e a emissão de títulos secundários. Os títulos primários adquiridos,
geralmente, têm características de prazo e liquidez distintas das apresentadas pelos
títulos secundários que são vendidos pelos bancos. Ao produzirem esse descasamento,
os bancos expõem-se à possibilidade de risco de variação de taxa de juros.
Sempre que um banco possui ativos com prazo mais longo do que o de seus passivos,
expõe-se à possibilidade de risco de financiamento. Este é o risco de que o custo de
renovação ou recontratação de recursos seja superior à taxa de retorno de
investimento em ativos. Mantendo ativos com prazo mais curto do que o de seus
passivos, um banco enfrenta incertezas quanto à taxa a qual poderia reaplicar fundos
captados por um prazo mais longo. Esse risco de refinanciamento ocorre também
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quando um banco capta recursos por meio de depósitos com taxas fixas (pré) e
empresta com taxas flutuantes (pós), sujeitas a frequentes ajustes.
O valor de mercado de um ativo ou passivo é, conceitualmente, igual aos fluxos
futuros de caixa descontados desse ativo. Portanto, um aumento de taxas de juros
eleva a taxa de desconto aplicável a esses fluxos de caixa e reduz o valor de mercado
do ativo ou passivo. Inversamente, a queda de taxa de juros aumenta os valores de
mercado de ativos e passivos.
O valor presente é o valor de um fluxo futuro de rendimentos (ou custos) trazido para
seu valor atual. Para a obtenção desse valor presente, é utilizada uma taxa de
desconto para o cálculo desses recebimentos (ou custos) futuros. O futuro torna-se
presente através de um processo de desconto através da seguinte fórmula:
VP = Valor Futuro / (1 + r)t , onde: r é a taxa de desconto (a.m. ou a.a.) e t é o
número de períodos (meses/anos).
O descasamento de prazos com a manutenção de ativos com prazo mais longo do que
o dos passivos significa que, quando as taxas de juros sobem, o valor de mercado dos
ativos do banco diminui mais do que o de seus passivos. Com a marcação a mercado,
isto expõe o banco ao risco de perda econômica e insolvência, devido ao
provisionamento obrigatório.
Como a manutenção de ativos e passivos com prazos diferentes expõem-nos a riscos
de reinvestimento ou refinanciamento, os bancos podem ser aproximadamente
cobertos ou protegidos contra risco de variações das taxas de juros, fazendo com que
os prazos de ativos e passivos se aproximem.
Como “filosofia geral”, o casamento de prazos deveria ser a melhor política para
bancos com aversão a risco. Entretanto, embora reduza a exposição a risco,
o casamento de prazos também pode reduzir a rentabilidade da operação. Isso ocorre
porque são eliminados quaisquer retornos decorrentes de atuação do banco como
especialista na transformação de ativos com risco. Por exemplo, apostando na
tendência de queda dos juros, ele capta pós-fixado em prazo menor e empresta com
prefixação da taxa de juros em prazo maior. Maximiza assim o spread.
O casamento de prazos cobre o risco de variação da taxa de juros somente de
maneira muito aproximada, e não completa. Os motivos técnicos relacionam-se à
diferença entre a duration – o prazo médio ponderado de vencimento, usando-se os
valores presentes relativos dos fluxos de caixa como pesos – e o prazo de vencimento
de um ativo ou passivo.
Também depende esse risco depende de que grau o banco financia seus ativos com
capital próprio ou com recursos de terceiros, ou seja, de sua alavancagem financeira.
Quando os ativos e os compromissos com terceiros não tem prazos e indexadores
iguais, a cobertura de risco, isto é, a proteção do valor do capital próprio, pode ser
conseguida sem o casamento exato dos prazos (ou vidas médias) de ativos e passivos.
Há risco de mercado sempre que os bancos negociam ativos e passivos (e
derivativos), em lugar de mantê-los ao longo do prazo até o vencimento, para fins de
investimento, financiamento ou hedging. Há também risco de mercado quando um
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banco assume uma posição a descoberto, comprada ou vendida, em títulos de renda
fixa, câmbio, ações, mercadorias e derivativos, e os preços variam em direção oposta
à esperada.
Quanto mais voláteis os preços dos ativos, maiores são os riscos de mercado
enfrentados pelos bancos que fazem operações sem cobertura. Isso exige que se
aplique controles, visando limitar as posições a descoberto assumidas por operadores,
além de modelos para medir a exposição diária de um banco a risco de mercado.
Já o risco de crédito ocorre porque os fluxos de caixa prometidos pelos títulos
primários possuídos por bancos podem não ser pagos integralmente. Não ocorreria
esse risco de crédito se, além do principal de todos os instrumentos financeiros
possuídos por bancos ser amortizado integralmente, na data de vencimento, os
pagamentos de juros fossem efetuados nas datas prometidas, recebendo então de volta
o principal originalmente emprestado mais o rendimento de juros.
Um banco, que aplica em obrigações com juros fixos emitidas por empresas ou em
empréstimos, recebe os juros, quando há adimplência. Em caso de inadimplência, o
banco recebe obtém “zero” de juros no ativo, e pode perder a totalidade ou parte do
principal emprestado, dependendo de sua capacidade de tomar alguns dos ativos do
devedor, por meio dos procedimentos judiciais de falência. Problemas com fluxos de
caixa, no nível da empresa devedora, podem resultar em graus distintos de risco de
inadimplência.
Portanto, é importante para os bancos que a possibilidade de inadimplência de
obrigações e empréstimos seja estimada e sejam cobrados prêmios sobre esses ativos,
iguais a sua exposição a risco. A distribuição de retornos em função de risco de
crédito indica que os bancos precisam monitorar e coletar informação sobre as
empresas, cujos créditos estão em sua carteiras.
Os bancos possuem a capacidade de diversificar parte do risco de crédito, explorando
a lei dos grandes números em suas carteiras de ativos. Na realidade, há inadimplência
em termos de pagamentos ou de juros, ou da amortização, ou de ambos. Assim, o
retorno médio da carteira de ativos geralmente é inferior ao retorno máximo possível
no caso de ativos sem risco. A diversificação, na verdade, reduz o risco de crédito
específico, mas deixa o banco ainda exposto ao risco de crédito sistêmico, tais como
fatores que aumentam o risco de inadimplência de todas as empresas na economia.
Uma “atividade fora de balanço”, embora apareça na demonstração de resultados, por
definição, não aparece no balanço patrimonial corrente, porque não diz respeito à
posse de um direito (ativo) primário corrente ou à emissão de uma obrigação
(passivo) secundária corrente. No entanto, as atividades fora do balanço afetam a
forma futura do balanço de um banco, visto que envolvem a criação de ativos e
passivos condicionais.
Por exemplo, pode-se citar a concessão de garantias (“firmes”) sob forma de cartas de
fiança para apoiar a emissão de obrigações – sem os pagamentos comprometidos, a
garantia concedida transforma-se em passivo efetivo ou real, ou seja, o banco é
obrigado a usar seus próprios recursos para indenizar os credores. Outros exemplos de
atividades fora dos balanços dos bancos são:
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1. compromissos de vendas de carteiras de empréstimos (ou securitização) por
bancos.
2. contratos de processamento de empréstimos hipotecários.
3. posições que envolvem contratos a termo, contratos futuros, swaps, opções e
outros derivativos.
A gestão inadequada ou o uso incorreto desses instrumentos pode resultar em
prejuízos substanciais para os bancos.
Há risco de liquidez sempre que os titulares de passivos de um banco exigem
dinheiro à vista, imediatamente, em troca de seus direitos financeiros. O banco é
forçado a obter recursos adicionais ou a liquidar ativos para atender à exigência de
retirada de fundos.
Em geral, a minimização de seus saldos de caixa, porque não rendem juros, não
constitui problema. As retiradas por titulares de passivos no dia-a-dia são
normalmente previsíveis e os bancos podem contar com a possibilidade de captação
de fundos adicionais para cobrir qualquer insuficiência nos mercados monetário e de
capitais.
Mas, por causa da falta de confiança em determinado banco, ou alguma necessidade
imprevista de numerário, os titulares de passivos podem exigir retiradas superiores ao
que seria normal. Quando todos ou muitos bancos enfrentam exigências semelhantes,
o custo de fundos adicionais eleva-se e sua oferta torna-se limitada ou nula. Em
consequência, os bancos podem ser obrigados a vender alguns de seus ativos menos
líquidos para cobrir as exigências de retirada por titulares de seus passivos. O risco de
liquidez mais sério quando se transforma em ameaça de “corrida bancária”.
Alguns ativos, cujos mercados são mais estreitos, geram preços mais baixos do que
esperado, em situação de venda forçada, do que o banco conseguiria se tivesse mais
tempo para negociar a venda. Como resultado, a liquidação de alguns ativos a preço
baixo (“preço de queima de estoque”) pode ameaçar a solvência de um banco.
O risco de insolvência é uma decorrência de riscos excessivos de todos os tipos.
Tecnicamente, a insolvência ocorre sempre que os recursos próprios ou internos do
banco são insuficientes para cobrir perdas incorridas em função de um ou mais riscos
entre os tipos descritos. Em geral, quanto maior for a relação entre recursos próprios e
fundos de terceiros captados por um banco, mais capaz ele será de suportar perdas
devido a variações desfavoráveis de taxas de juros, perdas inesperadas por risco de
crédito, ou por outros motivos. A gestão do capital de um banco e sua adequação são
medidas essenciais de sua capacidade para permanecer solvente e crescer.
Na realidade, esses principais riscos costumam ser interdependentes. Há correlação
positiva, por exemplo, entre os riscos de crédito e de taxa de juros, entre os riscos de
câmbio e de taxa de juros, etc. Vários outros riscos, geralmente de natureza
discricionária, também afetam a exposição e a rentabilidade de um banco, por
exemplo, uma mudança repentina da legislação tributária, mudanças súbitas e
inesperadas de condições nos mercados financeiros, por causa de colapsos repentinos,
desfalques, fraudes, etc. Há também os riscos macroeconômicos de mudança de
contexto, por exemplo, devido a um choque inflacionário e à mudança da tendência
da taxa de juros.
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Portanto, quando se pergunta por que os bancos privados brasileiros não financiam
em longo prazo, a resposta correta exige antes investigar porque os investidores
brasileiros tem preferência pela liquidez, porque a autoridade monetária provoca
variações na taxa de juros, porque todos os agentes econômicos possuem memória
inflacionária, porque ainda há instrumentos indexados... Enfim, o trauma social
causado pelos anos de regime de alta inflação ainda perdura sob esses
comportamentos curto-prazistas e fugidios.

