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Introdução 

O livro “Financiamento das Corporações: Perspectivas do Desenvolvimento 
Brasileiro” (Brasília: IPEA, 2013; 234 p.), cujos organizadores são Marcos Antônio 
Macedo Cintra e Edison Benedito da Silva Filho, possui como objetivo central 
explicitar diversas facetas atinentes à temática do financiamento ao setor produtivo 
que contribuam para a reflexão e o aprimoramento das políticas públicas voltadas à 
área. Isto não se restringe, no entanto, à análise do padrão de financiamento adotado 
apenas pelas empresas brasileiras.  

Entende-se que, em um cenário de crescente interligação entre as economias e forte 
mobilidade de capitais, constituição de redes globais de produção com estratégias 
corporativas e interação matriz-filial em âmbito mundial, além de importante 
participação das finanças na dinâmica das empresas – tanto sob a forma de aplicação 
como de captação de recursos –, deve-se conceder também atenção especial aos 
padrões de financiamento das empresas transnacionais. Isto se exprime, nesta obra, 
mediante um estudo específico sobre o financiamento das corporações da indústria 
automobilística global, devido ao grau de internacionalização destas firmas e à 
relevância do setor na economia doméstica. Com isto, evidentemente, não se pretende 
esgotar a discussão sobre o padrão de financiamento das empresas estrangeiras, mas 
dela depreender elementos adicionais que possibilitem uma visão mais acurada acerca 
da problemática do financiamento produtivo global e seus impactos para as estratégias 
nacionais de desenvolvimento. 

Logo, sob distintos enfoques, os ensaios nele reunidos – derivados de pesquisas mais 
amplas conduzidas pelos autores – procuram abordar aspectos necessários ao 
entendimento da dinâmica de financiamento das empresas, com ênfase na década de 
2000. Destaca-se na obra a combinação entre as formas de financiamento (recursos 
internos e externos à empresa, como títulos, ações e empréstimos bancários) e a 
institucionalidade vigente (o desenvolvimento dos mercados de capitais e de crédito 
com iniciativa privada e pública).  

Os seguintes temas são abordados:  

1. o padrão de financiamento das empresas brasileiras de capital aberto no ciclo 
de crescimento pré-crise;  

2. o financiamento das corporações automobilísticas e suas estruturas financeiras 
nos anos 2000, considerando elementos concernentes à produção, ao 
investimento e à comercialização;  

3. as medidas de política pública visando compor um quadro institucional de 
financiamento de longo prazo no país direcionado ao fomento do processo de 
crescimento; e  

4. as estratégias de exposição cambial das empresas nacionais e seus reflexos 
sobre o sistema financeiro do país.  

Pretende-se que o conjunto de reflexões possíveis que se desdobram destas análises 
contribua para o debate acerca das perspectivas de desenvolvimento do Brasil para as 
próximas décadas. 

No primeiro capítulo, de autoria de Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Marcos 
Antonio Macedo Cintra, Claudio Avanian Jacob, Luis Fernando Novais e 
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Juliana de Paula Filleti, discutem-se, inicialmente, distintas abordagens teóricas 
sobre o padrão de financiamento das empresas. Este debate inclui:  

• um panorama sobre modelos de estrutura de capital desencadeados pelo 
teorema de Modigliani e Miller,  

• a tipologia de quadros institucionais elaborada por Zysman, e  
• a visão a respeito do financiamento do investimento em uma economia 

monetária, associada ao pensamento de Keynes, Kalecki e Minsky.  

A partir deste referencial teórico, analisa-se o padrão de financiamento das empresas 
brasileiras de capital aberto no ciclo de crescimento entre 2004 e 2007, bem como se 
apontam algumas especificidades observadas em 2008 decorrentes dos efeitos da 
crise internacional no último trimestre deste ano. 

Apresentam-se, ademais, os resultados de entrevistas realizadas com grandes 
empresas instaladas no país em 2009, a fim de captar as formas de financiamento de 
seus projetos de investimento e, consequentemente, comparar os mecanismos de 
obtenção de recursos utilizados em anos precedentes com os instrumentos planejados 
para financiar futuros investimentos em capital fixo. Constata-se que, embora o 
autofinanciamento e a obtenção de recursos do BNDES ainda constituam os 
principais canais de financiamento das corporações brasileiras, há indícios de 
consolidação de uma estrutura de financiamento no Brasil mais baseada em crédito. 
Contudo, ainda se verifica a existência de sérias lacunas no financiamento bancário 
privado de longo prazo, bem como entraves ao desenvolvimento do mercado de 
capitais no país. 

No segundo capítulo, escrito por Roberto Alexandre Zanchetta Borghi, examina-se 
o padrão de financiamento das corporações do setor automobilístico, retratando 
características de suas estruturas financeiras na década de 2000 a partir das 
informações contidas em seus relatórios financeiros anuais em âmbito global. 
Detalham-se aspectos referentes à produção, ao investimento – incluindo inovação – e 
à comercialização. Isto remete ao processo de reestruturação produtiva ocorrido na 
indústria, com a formação de redes globais de produção e a maior participação dos 
fornecedores nas linhas de montagem, e às transformações verificadas na órbita 
financeira no sentido de conferir maior mobilidade ao capital. 

O trabalho aponta para uma presença marcante das finanças na estrutura dos grupos 
analisados, ainda que de maneira distinta entre as corporações asiáticas, europeias e 
americanas. Ademais, reitera-se a importância dos recursos próprios das corporações 
para financiamento de suas atividades, além da emissão de títulos e da tomada de 
empréstimos. Sublinha-se também a atuação dos bancos das montadoras na 
dinâmica de financiamento e no desempenho das companhias, assim como o papel 
central exercido pelo crédito no funcionamento da cadeia automobilística. Tais 
conclusões levantam questões adicionais para a discussão mais ampla de perspectivas 
do desenvolvimento, tais como:  

• a importância da disponibilidade de crédito para as dinâmicas setoriais e de 
toda a economia;  

• o direcionamento de investimentos para mercados em expansão e suas 
políticas de atração, incluindo alternativas de financiamento; e  
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• os efeitos da intensificação dos fluxos comerciais (exportação e importação de 
bens finais e intermediários) e financeiros (empréstimos matriz-filial, remessas 
de lucros e dividendos etc.) intracorporações sobre a dinâmica produtiva e as 
contas externas do país. 

No terceiro capítulo, Maria Cristina Penido de Freitas discute a problemática das 
fontes de financiamento de longo prazo no Brasil. Mais especificamente, analisa-se o 
pacote de estímulo do governo federal, lançado ao final de 2010, para o 
desenvolvimento de um mercado doméstico privado de financiamento de longo prazo, 
diante da elevada dependência da economia brasileira em relação aos recursos 
públicos para a promoção do funding necessário à expansão dos investimentos 
produtivos e em infraestruturas. Examinam-se, nesse sentido, as principais medidas 
implementadas e seus efeitos sobre o mercado de títulos privados de renda fixa e o 
crédito bancário corporativo. 

Enfatizam-se os avanços empreendidos na formatação de um arcabouço institucional 
mais favorável à canalização dos fundos financeiros acumulados no país como fontes 
de financiamento privado de longo prazo. Contudo, para o fortalecimento de um 
sistema privado de crédito de longo prazo, argumenta-se ainda em favor de:  

1. mudanças no regime macroeconômico que viabilizem uma redução da taxa 
básica de juros,  

2. separação entre a política monetária e a gestão da dívida pública,  
3. tributação dos ativos financeiros em função dos prazos, e  
4. ampliação do prazo mínimo de aplicação dos depósitos a prazo e das 

cadernetas de poupança.  

Por fim, reitera-se a importância da preservação das instituições públicas de fomento 
– com a reconhecida atuação do BNDES – e dos mecanismos de crédito direcionado, 
enquanto instrumentos para assegurar o financiamento da atividade econômica e da 
infraestrutura e, portanto, viabilizar uma trajetória sustentada de desenvolvimento 
socioeconômico no país. 

Finalmente, no quarto capítulo, de autoria de Edison Benedito da Silva Filho, 
retoma-se a questão do financiamento das corporações brasileiras com foco em sua 
exposição a riscos em moeda estrangeira, sob a égide dos recentes movimentos de 
financeirização das atividades produtivas e liberalização dos fluxos internacionais de 
capitais. Analisando a trajetória da exposição cambial do setor privado a partir da 
crise de 2008, quando grandes companhias nacionais colapsaram diante do 
agravamento da crise internacional, o autor descreve os mecanismos que permitiram a 
transmissão da instabilidade nos mercados financeiros para o setor produtivo do país, 
notadamente por meio dos derivativos cambiais. 

O artigo apresenta uma série de indicadores de exposição cambial das grandes 
corporações brasileiras a partir de 2008, que apontam uma retomada expressiva do 
uso de derivativos cambiais por parte do setor produtivo no período recente, num 
contexto de volatilidade dos mercados de câmbio e commodities e incerteza em 
relação à recuperação das economias centrais. Salienta-se então a importância da 
regulação governamental sobre os mercados financeiros como instrumento de 
estabilização de choques externos, bem como de coordenação efetiva das instituições 
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bancárias e industriais visando prevenir a eclosão de crises sistêmicas no sistema 
financeiro nacional. 

Face a esses resumos dos trabalhos, apresentados na Introdução do livro, 
selecionaremos para resenhar apenas eventuais pontos temáticos em comum com 
nossa Pesquisa “Financiamento Interno em Longo Prazo”, dentro do projeto Agenda 
Desenvolvimentista (PNPD 59/12 Ipea). Desde logo, salientamos que o objetivo 
geral de nosso projeto – pesquisar as fontes, as instituições financeiras e as políticas 
financeiras adequadas ao financiamento interno em longo prazo da economia 
brasileira – assim como os objetivos específicos – sistematizar e atualizar o debate 
sobre o financiamento em longo prazo do investimento, apontando novos 
instrumentos alternativos aos tradicionais fundos sociais e/ou públicos; analisar a 
histórica dificuldade nacional de constituírem-se mecanismos privados de 
financiamento em longo prazo e/ou desenvolver o mercado de capitais; analisar a 
relação entre os fundos de financiamento em longo prazo, os determinantes do 
investimento e a política de juros em curto prazo; avaliar os potenciais impactos 
macroeconômicos de novas fontes de financiamento do investimento, tais como os 
fundos oriundos das receitas derivadas de extração do petróleo do pré-sal e os fundos 
previdenciários – sugerem, ao contrário das pesquisas usuais, que fazem análises 
retrospectivas, nossa pretensão é fazer uma abordagem prospectiva da questão do 
financiamento interno em longo prazo para o desenvolvimento. 

Fazer uma retrospectiva é restringir-se à exposição em que se apresentam as obras de 
um autor, de uma escola de pensamento, de uma época, com perspectiva histórica, 
mostrando a respectiva evolução, muitas vezes, através de leituras de séries 
estatísticas temporais, seja mensais, seja anuais. Como exemplo, as contribuições 
teóricas a respeito do tema dos citados Modigliani e Miller, Zysman, e Keynes, 
Kalecki e Minsky. É também o relato de uma série de acontecimentos decorridos 
durante certo período recente. Por exemplo, é quando se faz o retrospecto de medidas 
em curto prazo, desde o lançamento do pacote de estímulo do governo federal, 
lançado ao final de 2010, até seus efeitos imediatos, no ano seguinte, para o 
desenvolvimento de um mercado doméstico privado de financiamento de longo prazo. 
Resume-se a uma retrospecção da memória recente, isto é, dos fatos recém 
registrados. 

Já a análise prospectiva que pretendemos é uma “vista ao longe”. Reunirmos um 
conjunto de pesquisas a respeito de fenômenos técnicos, tecnológicos, científicos, 
econômicos, sociais, políticos etc., que procura prever a evolução futura da sociedade 
brasileira. Essa ação de olhar para a frente, olhar à distância, ver a perspectiva, 
constitui uma ciência que examina as possibilidades futuras de algo, no caso, da 
evolução vindoura desse financiamento em longo prazo. 

A divisão de trabalho entre pesquisadores levou a uma excessiva fragmentação do 
conhecimento. O ato ou o efeito de fragmentar-se, cada vez mais, um objeto de 
pesquisa socioeconômica leva a uma forma de reprodução de conhecimentos 
invertebrados na qual um tema se parte em dois ou mais pedaços, mas cada um deles 
é incapaz de crescer até formar uma visão completa. Se ficarmos apenas com a leitura 
de especialistas, arriscamo-nos a recair em “sofisma da composição”, uma espécie de 
vício de pensamento no qual a nossa mente foca um aspecto do conjunto em 
detrimento de todo o resto desse conjunto. A imagem na qual o sentido visual informa 



 6 

à mente é, em princípio, o que ela própria quer ver. A mente humana sempre formata 
suas representações da realidade segundo suas crenças, valores, desejos, etc. Em 
Macroeconomia, o sofisma da composição designa um raciocínio falso, onde o todo é 
“julgado” pelo que se vê em uma de suas partes. 

Retomar uma visão sistémica não é uma ousadia intelectual, mas sim a necessidade 
premente de adoção de uma técnica para abordagem dos sistemas complexos. 
Necessitamos de um conhecimento relativo ao sistema capitalista contemporâneo que 
seja conforme esse complexo sistema de interesses conflitivos. Essa abordagem 
sistemática busca resgatar o conjunto de leis do que se pretende ser uma Ciência 
Econômica com o estudo sobre os processos que afetam todo o sistema. De maneira 
generalizada, o financiamento interno em longo prazo age sobre o sistema capitalista 
ou afeta o organismo como um todo, ou seja, atinge grande parte dele, percorre todos 
os órgãos do corpo social, pois se trata de captar e realocar riqueza. Esse 
conhecimento sistêmico, que almejamos, diz respeito à visão geral, estrutural de um 
sistema, seu conjunto, suas relações internas, como se financia em longo prazo 
determinado sistema orgânico, no caso, a economia brasileira contemporânea inserida 
em uma teia de relações internacionais. 

O nosso método será um processo que consistirá em reunir elementos diferentes, 
concretos ou abstratos, e fundi-los em um todo coerente. O todo assim formado será  a 
operação de abarcar o todo pelos seus componentes, chegando aos efeitos pelas 
causas. Será, simplesmente, um processo de reunir dados sobre um tema e chegar a 
uma visão geral e concisa do todo. Essa combinação de fatos, partes, elementos, 
concepções diversas, de modo a compor um todo congruente constituirá um capítulo 
de uma obra resultante de um trabalho que reunirá e apresentará elementos de 
conhecimento sobre um tema ou domínio com uma visão concisa. É necessário um 
resumo dos tópicos principais ou da essência de algo. Cada vez mais se clama por 
sumários de estudos dispersos, fazendo a reunião do que está separado em partes ou 
do que se encontra deslocado ou afastado. 

Adotaremos, então, um método cognitivo na investigação de realidades inteligíveis, 
que, partindo da evidência imediata dos fragmentos de um objeto, alcançará uma 
formulação teórica de sua totalidade, indo da constatação de elementos simples à 
explicação de combinações complexas. Anteriormente a qualquer procedimento 
analítico, cabe ampliar o conhecimento e o pensamento especulativo, por meio da 
reunião de representações conceituais. Buscará uma proposição nova que, em nível 
superior de entendimento ou conhecimento, combina as partes, conservando o que há 
de legítimo em cada uma. Em outras palavras, pretendemos obter um composto 
complexo, combinando elementos simples. 

Antes, vamos reunir os principais resultados de mais essas novas pesquisas sobre o 
tema “Financiamento das Corporações”. Destacaremos suas partes interessantes. 
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2. Padrão de Financiamento das Empresas de Capital Aberto no Ciclo Recente 

 

A pesquisa de autoria de Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Marcos Antônio Macedo 
Cintra, Claudio Avanian Jacob, Luis Fernando Novais e Juliana de Paula Filleti, que 
reuniu informações para 104 empresas industriais de grande porte para 2004-2007, 
estimou em 51% a contribuição de lucros retidos (autofinanciamento). 

A contribuição das fontes de dívidas alcançou uma porcentagem de 41%, muito 
superior às porcentagens das pesquisas anteriores. A fonte ações totalizou 8% das 
contribuições, seja em ofertas primárias – recursos obtidos no mercado representaram 
2,6% –, seja pela captação privada – recursos dos sócios, 5%. 

Esses índices mostram que, ao lado da preservação do eixo que vinha definindo o 
padrão de financiamento das empresas brasileiras, vale dizer, a destacada relevância 
dos lucros retidos, constata-se uma elevação expressiva da fonte de financiamento 
por aumento de dívidas, com aumento do endividamento geral e de longo prazo nas 
décadas de 1990 e 2000. Os resultados desta pesquisa colocam em termos mais 
próprios a importância do aporte de recursos por emissão de ações – nas suas duas 
modalidades, mercado e aportes de sócios – no padrão atual de financiamento das 
empresas brasileiras. Permitem aventar a hipótese de que a estrutura de 
financiamento das grandes empresas brasileiras está muito mais próxima de um 
padrão com base no crédito. E, pelo menos no caso destas empresas, o 
constrangimento financeiro ao crescimento seria menor hoje que no passado, embora 
se mantenham graves lacunas no financiamento bancário privado de longo prazo e no 
desenvolvimento do mercado de capitais. 

Este trabalho procedeu a uma pesquisa paralela das emissões primárias de ações 
mediante oferta pública das 153 empresas da seleção de companhias de capital aberto 
no período 2003-2008, calculando dessa forma, independentemente das informações 
dos demonstrativos das empresas, a contribuição da emissão de ações no mercado 
como meio de financiamento das corporações. 

Com isso se evitou a estimativa de recursos provenientes de emissões de ações por 
diferença das demais fontes de financiamento, método adotado pelas pesquisas 
anteriormente realizadas, e que pode ser causa de distorções. Foi estimada a 
“captação privada”, ou seja, o aporte de recursos dos sócios, como sendo igual a: 

variação do PL (-) lucro líquido (+) proventos (-) oferta pública de ações 

Os lucros retidos foram obtidos pela diferença entre o lucro líquido e os “proventos”, 
vale dizer, a soma dos pagamentos de dividendos e de juros sobre o capital próprio. A 
contribuição das dívidas ao financiamento empresarial foi estabelecida por meio da 
diferença entre os saldos de final de ano com discriminação para a dívida bancária, 
dívida por emissão de debêntures e outros tipos de dívidas. Nas Notas Explicativas às 
Demonstrações Financeiras das empresas foram obtidas informações sobre o 
endividamento junto ao BNDES. 

Dessa forma, foram calculadas estimativas do padrão de financiamento das 
companhias de capital aberto com dados anuais. A partir destes dados foram obtidas 
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médias para o total das empresas (153 empresas) e empresas industriais (104 
empresas) para o quadriênio 2004-2007, correspondendo ao período do último e mais 
intenso ciclo de expansão da economia brasileira das últimas décadas. Foi também 
estimado o perfil de financiamento empresarial para 2008, que já refletiu o impacto da 
crise internacional sobre as contas das corporações e deprimiu, particularmente, os 
lucros retidos. 

Mais uma consideração se faz necessária. A participação de cada uma das fontes de 
financiamento foi calculada sobre a variação do “capital de longo prazo”. Esta 
variação foi obtida pela diferença dos saldos anuais do ativo total e do passivo de 
curto prazo. Também se apresenta o padrão de financiamento calculado sobre a 
variação do ativo total. 

Os dados básicos estão resumidos na tabela 1, na qual o padrão de financiamento é 
estimado sobre a variação do “capital de longo prazo”, e na tabela 2, em que o 
financiamento é calculado sobre a variação do ativo total. Para o total de empresas no 
período 2004-2007, a participação de lucros retidos (46%) é menor que entre as 
empresas industriais, assim como é inferior a fonte de dívidas (35%), sendo maior 
neste caso a “distribuição pública de ações” (mercado, 3,9%) e a “captação privada” 
(recursos dos sócios, 14,6%). Os recursos de longo prazo do BNDES participam 
com 4,5% (empresas industriais) e 5% (total das empresas), em média. Uma das 
fontes mais importantes do financiamento são os “outros itens” (23,5% e 20,4% para 
as empresas industriais e total de empresas, respectivamente), vale dizer, componentes 
de financiamento de curto prazo junto a fontes bancárias e não bancárias, bem como 
compromissos superiores a um ano junto a fornecedores e clientela. Uma elevada 
porcentagem de “outras fontes” tem sido apontada como uma característica do 
financiamento das empresas em países emergentes. 

Foi também estimados os fluxos de investimento real das empresas brasileiras no 
período de 2004 a 2008, classificados de acordo com a origem de seu 
financiamento. Salvo no que diz respeito aos terrenos e aos ativos anteriormente 
produzidos e adquiridos no período corrente, as “adições ao imobilizado” 
correspondem ao fluxo de novos investimentos realizados pelas empresas. No âmbito 
deste trabalho, seus valores foram levantados junto às Notas Explicativas das 
Demonstrações Financeiras para as mesmas 153 empresas do levantamento do padrão 
de financiamento para 2007 e 2008.  
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Tabela 1 

 

Tabela 2 
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A primeira e destacada conclusão do levantamento é que, de fato, no ano de 2008 
desenvolvia-se um boom de investimentos no Brasil. Neste ano transcorreram 
mudanças significativas nas contas-correntes e patrimoniais das empresas devido ao 
impacto da crise no último trimestre, mas as “adições no imobilizado” em 2008 ainda 
refletiram com integridade o dinamismo das inversões na economia brasileira no 
período “pré-crise” da economia mundial. Isto se explica porque os fluxos de 
investimentos correntes são fruto de decisões empresariais passadas de constituir 
novos ativos de capital. Em termos nominais, os valores dos novos fluxos de 
investimento aumentaram 23,4% entre 2007 e 2008. As empresas do setor comércio 
reduziram seu fluxo de novos investimentos reais (-20,3%), mas nos demais grupos os 
aumentos foram muito elevados: as empresas da indústria registraram incremento de 
23,0%, tendo sido maior o aumento entre as empresas industriais sem a Petrobras e a 
Vale, 23,7%. Em serviços, a variação chegou a 29,7%, com aumento de 28,6% em 
infraestrutura. Nas companhias de serviços, excluídas as empresas de energia, o 
crescimento chegou a 46,4%. 

Quanto aos financiamentos de longo prazo do BNDES – os quais precisamente se 
voltam ao apoio dos investimentos fixos –, os aumentos de seus recursos para as 
empresas da seleção de 2008, relativamente a 2007, superaram em geral as elevações 
das “adições no imobilizado”. Dessa forma, na aceleração das inversões que 
transcorria em 2008, foi crescente a participação desta fonte de financiamento. Em 
2008 em relação a 2007, na média de todas as empresas, o aumento foi de 45,8%, 
fazendo com que a participação da fonte de financiamento do BNDES no fluxo de 
investimentos chegasse a 10,8% em 2008, contra 5,3% no ano anterior. Na indústria, 
sua participação no total investido cresceu de 3,8% para 11,0%, e, sem considerar as 
empresas Vale e Petrobras, passou de 11,0% para 16,6%, denotando que a aceleração 
generalizada dos investimentos em curso naquele ano foi amparada em seu 
financiamento pelo BNDES. Cabe notar ainda que, entre as empresas de infraestrutura 
e de serviços, a participação do BNDES também se elevou: de cerca de 8,5% do 
investimento total para 11,0% entre 2007 e 2008. 

Pode ser conveniente ainda levar em conta o perfil típico de contribuição do 
autofinanciamento (lucros retidos) no financiamento dos investimentos em um ano 
“normal” como 2007, e não em 2008, visto que os lucros gerados pelas empresas 
declinaram sobremaneira no último trimestre de 2008, como consequência da crise 
internacional. Tem-se, então, o seguinte quadro aproximado do padrão de 
financiamento de investimentos no limiar de um ciclo de inversões de grande vulto, 
como se apresentava no Brasil antes que a crise internacional o interrompesse. 
Considerando-se o conjunto de empresas, as fontes de lucros retidos e empréstimos 
de longo prazo do BNDES cobrem cerca de 60,0% do investimento total. Uma 
porcentagem maior, como 65,0%, seria adequada para aferir a participação destas 
duas fontes nas empresas da indústria, e talvez uma porcentagem ainda mais elevada, 
superando os 70,0%, corresponderia às empresas industriais sem considerar as 
gigantes Petrobras e Vale.  

Os dados apresentados neste capítulo – Padrões de Financiamento das Empresas: A 
Experiência Brasileira – sugerem que, ao lado da preservação do eixo que vinha 
definindo o padrão de financiamento das empresas brasileiras (vale dizer, a destacada 
relevância dos lucros retidos), constata-se uma elevação expressiva da fonte de 
financiamento por aumento de dívidas no período recente. Esta conclusão é 
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compatível com a constatação deste e de outros estudos de que foi crescente o 
endividamento das corporações brasileiras na perspectiva de longo prazo. Ademais, 
os resultados desta pesquisa colocam em termos mais próprios a importância relativa 
do aporte de recursos por emissão de ações – nas suas duas modalidades, mercado e 
aportes de sócios – no padrão de financiamento das empresas brasileiras. Permitem 
aventar a hipótese de que a estrutura de financiamento das grandes companhias 
brasileiras está mais próxima a um padrão com base no crédito. Pelo menos no caso 
das grandes empresas, o constrangimento financeiro ao crescimento seria menor hoje 
que no passado, embora persistam graves lacunas no financiamento bancário 
privado de longo prazo e no desenvolvimento do mercado de capitais. 

Nos últimos anos, segundo as corporações, o financiamento dos seus investimentos 
fixos teve como eixo a geração própria de recursos e os financiamentos obtidos junto 
ao BNDES. As proporções sobre o total investido chegaram a 40% e 31%, 
respectivamente, totalizando mais de 70% dos investimentos. Bem inferiores foram as 
contribuições dos recursos obtidos no mercado bancário e de dívidas doméstico e no 
mercado internacional, sendo menor ainda a participação do financiamento por meio 
de ações. 

No contexto dos investimentos projetados para os três anos seguintes (2010- 2012), a 
crise não alterou significativamente o seu perfil de financiamento: 38% deste 
montante terão origem na geração de caixa próprio e 31% no BNDES, perfazendo 
estes canais um total que continua próximo a 70% do total de investimento do setor 
produtivo nacional. Certamente, devido ao agravamento da crise internacional, o 
padrão planejado de financiamento dos investimentos das empresas brasileiras 
verificará uma queda no financiamento via mercado internacional, mercado 
acionário e mercado de crédito e de dívida doméstico. Em virtude do enxugamento 
destes canais, o fato novo a partir da crise de 2008 é a crescente relevância do 
financiamento por meio de outros bancos públicos, para além do BNDES, que, não 
obstante, permanece como o principal agente financiador de projetos industriais de 
longo prazo no país. Estes resultados sugerem como hipótese a ser considerada que o 
mercado de capitais, os empréstimos bancários internos e até as fontes de 
financiamento externas são vistos pelas grandes empresas brasileiras como “janelas 
de oportunidade”. Fontes estruturadas de financiamento para projetos de 
investimento fixo seriam, sobretudo, o autofinanciamento e o BNDES, possivelmente 
acrescidas das fontes de financiamento externas por parte das empresas mais 
internacionalizadas. 

Diante do papel de destaque do BNDES no financiamento de longo prazo, o Tesouro 
Nacional foi forçado a realizar diversos aportes de recursos – R$ 100 bilhões em 2009, 
R$ 80 bilhões em 2010, R$ 55 bilhões em 2011 e R$ 45 bilhões em 2012, totalizando 
R$ 280 bilhões – para permitir o enfrentamento da crise e sustentar o fluxo de 
investimentos produtivo e de infraestrutura necessário à manutenção do ritmo de 
crescimento da economia. 

Estas operações do Tesouro Nacional explicitam, simultaneamente, as limitações dos 
mecanismos de financiamento de longo prazo e dos mecanismos de poupança 
compulsória existentes no país. Em particular, por um lado, observa-se que o 
principal banco de fomento brasileiro não dispõe de outros instrumentos de captação 
de recursos para suas operações que não por meio de uma emissão de títulos do 
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Tesouro, com impactos substanciais sobre a dívida pública interna. Por outro lado, 
evidencia-se que os atuais instrumentos de poupança compulsória que compõem o 
funding dos bancos públicos, sobretudo, do BNDES (por meio do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – FAT), também se mostram insuficientes em face de uma expansão 
da demanda de recursos de longo prazo em um ciclo sustentado de investimento. 
Essas questões explicitam a necessidade de novos debates em torno da 
operacionalização dos instrumentos públicos de apoio ao financiamento de longo 
prazo, tais como os depósitos compulsórios, o Fundo Social (instituído pela Lei no 
12.351, de 22 de dezembro de 2010), o Fundo Soberano do Brasil (criado pela Lei no 
11.887, de 24 de dezembro de 2008), o Imposto sobre Operações Financeiras(IOF) e 
o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS). 
Nesse sentido, também são úteis as experiências internacionais para o 
aperfeiçoamento destes canais de financiamento, a exemplo do imposto anticíclico 
sobre o lucro das grandes empresas exportadoras de commodities, adotado por países 
como Austrália e Rússia. 

A análise do padrão recente de financiamento das empresas nacionais repõe também a 
necessidade de aperfeiçoamentos nos instrumentos e nas instituições de fomento ao 
crédito de longo prazo no país, tanto os públicos – notadamente os fundos de pensão 
dos servidores, autorizados pela Lei no 12.618, de 30 de abril de 2012 – quanto os 
privados – bancos universais, fundos de investimento, fundos de previdência, 
mercado de capitais. Esta discussão se faz ainda mais premente no contexto 
econômico do país, em que se vislumbra um período de manutenção das taxas de 
juros em patamares significativamente menores que aqueles observados nas décadas 
anteriores, após o ciclo de reduções da Selic promovido pelo Banco Central do Brasil 
entre agosto de 2011 e outubro de 2012. 

 

3. Financiamento de Longo Prazo no Brasil: Avanços e Desafios 

 

Maria Cristina Penido de Freitas começa seu capítulo fazendo uma afirmação 
peremptória. “Os nós do financiamento de longo prazo no Brasil são sobejamente 
conhecidos.”  

Apesar do tom terminante, que não permite dúvida ou discussão, parecendo ser 
definitivo, decisivo, categórico, seus argumentos apresentados em seguida são 
passíveis de serem falseados. “Uma vez que a maior parte da poupança financeira 
doméstica está aplicada em ativos de curto prazo e/ou indexados à taxa de juros de 
curtíssimo prazo, os recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e os depósitos de poupança resultam insuficientes para atender às 
necessidades de financiamento de longo prazo (infraestrutura, indústria, pesquisa e 
inovação, e habitação).” 

Ela não prova isso. A evidência empírica que ela cita pode levar à conclusão oposta!  
“O estoque da poupança financeira voluntária no Brasil, calculado a partir da soma do 
estoque de ações, títulos de renda fixa, públicos e privados, e de depósitos bancários, 
era da ordem de R$ 5.476 bilhões em junho de 2011, correspondendo a cerca de 
140% do PIB (CEMEC, 2011). Deste total, 44,4% estavam aplicados no mercado 
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acionário, 27,1% estavam aplicados em títulos públicos federais, 24,9% em depósitos 
e títulos bancários e 3,7% em títulos de renda fixa de empresas não financeiras.” Ora, 
140% do PIB era, na ocasião, cerca de três vezes mais da relação crédito / PIB. 
Demonstrava um potencial enorme de crescimento dessa relação, bastando o 
lançamentos de produtos financeiros com incentivos para a realocação do capital em 
favor de funding com prazos adequados. 

Afirma que “o risco elevado dos projetos de investimento de longo prazo afasta os 
investidores e os bancos privados, que encontram melhor opção nos títulos públicos, 
ativos com rentabilidade e liquidez elevadas. Em razão da existência de títulos de 
dívida pública indexados à taxa básica de juros, a grande maioria dos agentes 
econômicos apresenta um viés de curto prazo em suas decisões de alocação da riqueza 
financeira, priorizando aplicações com remuneração referenciada à taxa de juros do 
mercado interbancário (Certificado de Depósito Interfinanceiro – CDI-over), o que 
dificulta o surgimento de um mercado de financiamento voluntário de longo prazo.”  

Ora, houve um alongamento expressivo do perfil da dívida pública. Ela não entende o 
arranjo financeiro brasileiro: o Tesouro Nacional lança títulos de dívida, oferecendo 
risco soberano aos investidores de Fundos de Investimento Financeiro, depois 
capitaliza e/ou concede empréstimos perpétuos aos bancos federais para eles 
alavancarem recursos em múltiplo superior ao valor concedido. 

“Tanto o mercado privado de crédito bancário como o mercado de capitais são fontes 
exíguas de recursos para o financiamento de projetos de longa maturação e/ou retorno 
incerto”. Isto não é, absolutamente, verdade. Bancos comerciais concedem 
financiamento imobiliário em longo prazo.  

No entanto, ela insiste que  “por não terem captação doméstica de longo prazo, os 
bancos só concedem financiamento de longo prazo como repassadores do BNDES 
e/ou com funding externo”.  E daí? Não é crédito em prazo maior? Além disso, houve 
crescimento das Letras Financeiras em prazo maior, além do alongamento de CDBs, 
LCIs, LCAs... 

Em vez de constatar essas inovações financeiras recentes, continua com a velha 
denúncia: “como o mercado doméstico de títulos privados é pouco desenvolvido e 
sem liquidez – o que significa que o investidor é obrigado a carregar o título até o 
vencimento –, os bancos e as empresas enfrentam dificuldades para captar recursos 
mediante emissão de títulos de dívida direta de prazos de vencimentos mais longos, 
com nível de remuneração compatível ao retorno dos seus negócios”. Operações 
estruturadas por consórcios de bancos, inclusive privados, tem sido realizadas para 
lançamento de debêntures com relativo sucesso. 

Afirma: “no atual contexto institucional, sem o suporte do crédito bancário 
direcionado ou de endividamento externo, a concretização de projetos de investimento 
de longo prazo resta impraticável”. Mas existe esse suporte!  

Então, lança mão de “argumento de autoridade” que é apenas uma idealização teórica 
sem mediação com a realidade institucional brasileira. “Isso porque, como mostrou 
Keynes, financiamento do crescimento econômico pressupõe a existência de um 
sistema bancário organizado e mercados financeiros profundos e bem integrados, uma 
vez que a viabilização das decisões empresariais de investimento depende, em um 
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primeiro momento, da criação de crédito por parte de um banco (finance) em resposta 
a uma demanda por liquidez. A utilização desse poder de compra novo dará origem, 
em um momento posterior, ao crescimento da renda e à criação da riqueza (ou 
poupança) financeira (funding), a qual será utilizada para validar as dívidas vincendas 
e alongar os prazos dos passivos dos devedores.” 

Sem apresentar onde está esse “diagnóstico”, ela prossegue. “A partir do diagnóstico 
de que os bancos públicos não podem continuar como promotores quase que 
exclusivos do funding de longo prazo da economia brasileira, o governo federal 
lançou, em 15 de dezembro de 2010, um pacote de estímulo à construção de um 
mercado privado de financiamento de longo prazo. Espera-se que o mercado privado 
seja capaz de suprir parte dos recursos necessários ao financiamento dos vultosos 
investimentos identificados como indispensáveis para manter a economia brasileira 
em trajetória sustentada de crescimento, constituindo-se, assim, em relevante fonte de 
funding complementar ao crédito bancário direcionado. A expectativa do governo é 
que as emissões primárias de papéis cheguem a R$ 60 bilhões ou R$ 70 bilhões por 
ano nos próximos três a quatro anos.” 

O propósito deste capítulo, escrito por Freitas, é analisar as iniciativas recentes em 
prol da constituição de um mercado privado de financiamento de longo prazo. Além 
desta introdução, está organizado em quatro seções. Na seção 2 sumarizam-se os 
objetivos do pacote de estímulo e suas principais medidas. Nas seções 3 e 4 
examinam-se os impactos das medidas no desempenho recente, respectivamente, do 
mercado de títulos privados de renda fixa e do crédito bancário corporativo. Na seção 
5, à guisa de conclusão, discutem-se as perspectivas e os desafios para o 
desenvolvimento do mercado doméstico privado de financiamento de longo prazo. 

Não vamos aqui repetir  as informações factuais a respeito das principais medidas do 
pacote de estímulos ao financiamento de longo prazo. Dados divulgados pela 
Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais (Anbima), 
órgão de autorregulação do mercado de capitais, sugerem que algumas das medidas 
de estímulo ao financiamento de longo prazo já começaram a ter efeito no segmento 
de renda fixa do mercado de capital. No curto período compreendido entre dezembro 
de 2010 e setembro de 2011, houve considerável crescimento na emissão de letras 
financeiras pelas instituições bancárias, bem como a ampliação na oferta de títulos de 
cessão de crédito, como certificado de recebíveis imobiliários e letras de crédito 
imobiliário (LCIs), e, em menor grau, de debêntures. Vamos reproduzir abaixo as 
tabelas e gráficos apresentados e descritos por Freitas. 
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Vamos diretamente à sua conclusão, para verificar se apresenta alguma mensagem 
nova. 

À primeira vista, não há novidade. Ela continua aplicando, equivocadamente, o 
conceito de preferência por liquidez a bancos! E pior, desconsidera o custo de 
oportunidade a favor da concessão de empréstimos! “Em resumo, pode-se concluir 
que, não obstante a expansão do volume e o alongamento dos prazos no período 
recente, o crédito bancário ao setor corporativo no Brasil continua caro, escasso e com 
prazo relativamente curto. Como agentes dinâmicos impulsionados pela lógica 
concorrencial, os bancos definem suas estratégias de ação procurando conciliar 
rentabilidade e preferência pela liquidez em suas escolhas em relação às fontes de 
recursos ou de aplicações. A existência de aplicação alternativa em títulos públicos 
federais, ativos negociáveis com vantajosa combinação de alta rentabilidade e 
baixíssimo risco, faz com que os bancos não optem por ampliar a concessão de 
crédito nem reduzir os spreads que praticam” (Freitas, 2013: 186). 

O novo “bode-expiatório” dos pós-keynesianos, depois que Antônio Delfim Netto 
referendou a proposta original de Yoshiaki Nakano, é crucificar as LFTs, pois a 
classificam como mais um equívoco “heterodoxo” (sic) na economia brasileira. 
“Além de uma redução expressiva na taxa Selic, será preciso também avançar na 
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gestão da dívida pública, cujas características institucionais herdadas do período de 
alta inflação garantem às instituições financeiras um alto retorno a risco praticamente 
nulo – ou seja, “um jogo win-win”,como ressalta Lopreato (2007). A presença de 
títulos indexados à taxa de juros básica afasta o risco inerente a qualquer transação 
financeira, dado que o Banco Central, em momentos de estresse, permite a 
recomposição da carteira de títulos via leilões de troca e resgates antecipados, 
preservando os ganhos das instituições financeiras”. 

Querem que os investidores sofram a inversão do “efeito-riqueza”. Apenas com 
títulos financeiros prefixados, quando o COPOM do Banco Central do Brasil der uma 
reviravolta na tendência de queda da taxa de juros imporá uma perda a todos os 
investidores! E ainda que estes vão para o longo prazo com esse risco... 

Transparece em sua análise um preconceito anti-banqueiro. Examine a seguinte 
consideração. “Também é preciso considerar que, para as instituições bancárias, o 
crédito às pessoas físicas é um negócio muito mais vantajoso do que ao setor 
corporativo. Além de ser mais fácil de ser avaliado do que o crédito empresarial, que 
exige maior conhecimento dos negócios, análise financeira e monitoramento das 
atividades das empresas, as operações de crédito pessoal são também muito rentáveis, 
pois as taxas de juros praticadas nesse segmento são as mais elevadas do mercado” 
Freitas (2013: 187). 

Parece não entender que os grandes bancos não tem “limite de caixa”. Concedem 
empréstimos em todas as frentes, não descriminando entre pessoa física e pessoa 
jurídica. Tem áreas com metas para atender todos os segmentos e maximizar seus 
ganhos em maior escala possível. “Empréstimos criam depósitos”, ou seja, suas 
tesourarias cuidam de equilibrar, ao final do expediente, os fluxos de saída e os fluxos 
de entrada. 

Freitas (2013: 187) conclui que “o pacote de estímulos governamentais ao 
financiamento de longo prazo foi bem recebido pelas entidades representativas do 
setor produtivo e do sistema financeiro. As medidas foram avaliadas como mudanças 
institucionais importantes para a criação de um ambiente propício para os 
investimentos em projetos de longo prazo”. 

Avalia que, “de fato, a desoneração dos instrumentos de renda fixa associados a 
projetos de investimento de longo prazo na indústria e nos setores de infraestrutura é 
correta e efetivamente constitui um avanço importante para a ampliação do 
financiamento privado de longo prazo. Igualmente, a constituição do fundo de 
liquidez que atuará como market maker, bem como o reforço da atuação da mesa de 
renda fixa do BNDESPAR, são iniciativas muito positivas que com certeza 
estimularão o desenvolvimento do mercado secundário de títulos de dívida privada, 
contribuindo para diminuir os custos de transação e ampliar a transparência, liquidez, 
volume e prazo das emissões”. 

Desdenhando a Economia Positiva – o que é a economia brasileira –, mas apoiando 
incondicionalmente a Economia Normativa – o que deveria ser o sistema financeiro 
brasileiro –, ela apoia de maneira incontinente o reformismo institucional. “De igual 
modo, a instituição do NMRF pela Anbima e a viabilização da proposta de criação 
dos dois fundos de liquidez, privados e voluntários, auxiliará na construção do 
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mercado privado de renda fixa, constituído de um segmento primário robusto e de um 
segmento secundário líquido e dinâmico”. 

Todavia, não abre mão de fazer sua velha denúncia social contra “a elite rentista” (sic), 
como os trabalhadores que recebem renda mensal superior a R$ 4.100 (teto do INSS) 
não fossem obrigados a se transformarem em rentistas para manter seu padrão de vida 
após a aposentadoria. Implacavelmente, diz: “o aprofundamento desejado do mercado 
privado de financiamento de longo prazo não será concretizado sem uma profunda 
alteração da cultura rentista arraigada nos estratos de renda mais altos da sociedade 
brasileira, que não abre mão dos mecanismos da indexação financeira introduzida no 
período de alta inflação no país. Além disso, o peso dos títulos públicos pós-fixados e 
os juros básicos elevados – mantidos, não obstante a queda recente e relativa 
estabilidade dos preços da inflação, em níveis extremamente altos para os padrões 
internacionais – contribuem para o viés de curto prazo dos investidores financeiros no 
país.” 

Este é um equívoco contumaz dos economistas reformistas. Querem impor à força o 
fim do mecanismo defensivo contra “a eutanásia dos rentistas”. Esta expressão refere-
se ao risco da sequência choque cambial – choque inflacionário – choque de juros 
provocar “marcação a mercado” nos títulos financeiros prefixados, levando a perdas 
absolutas nos investimentos financeiros dos assalariados brasileiros. Paradoxalmente, 
não compreendem que estão colocando dificuldades no alongamento dos 
investimentos quando propõem a eliminação dos títulos financeiros pós-fixados. 

Não percebem essa contradição e desconhecem que bancos sabem lidar com hiatos de 
durations. “O financiamento privado voluntário de longo prazo exige que se alongue 
o vencimento das aplicações financeiras domésticas”.  

Lista seus condicionantes do sucesso. “Para tanto, é fundamental, em primeiro lugar, 
que seja concluída a separação da política monetária e da gestão da dívida pública, de 
modo a evitar que a política de juros continue a contaminar todo o estoque da dívida 
mobiliária federal, com prejuízo para a gestão fiscal”. Já se separou, há mais de uma 
década, a administração da dívida pública por parte do Tesouro Nacional e a execução 
da política monetária por parte do Banco Central do Brasil! Será que ela está apenas 
se referindo ao que defende, tenazmente, o fim das LFT indexadas à Selic? 

“Em segundo, que se avance na coordenação das políticas macroeconômicas, de 
modo a viabilizar a redução da taxa básica de juros”. Isto é básico em qualquer 
ensinamento de Macroeconomia Aberta via o be-a-bá do Modelo Mundell-Fleming. 

“Em terceiro, que as aplicações financeiras sejam tributadas em função do prazo, com 
fixação de alíquotas mais elevadas de IR para aplicações de vencimento mais curto.” 
Ué, já foi adotada essa “curva dos juros” há tempos...  

“E, em quarto lugar, que seja ampliado o prazo mínimo de aplicação dos depósitos a 
prazo e das cadernetas de poupança.” O que?! “Já combinou com os russos”?! Não se 
faz desaforos aos investidores impunemente... O costume consagrado de datas de 
aniversários dos depósitos de poupança tem prejudicado o financiamento imobiliário? 
Não? Então, porque mexer nessa prática compreendida pelo conjunto de “pequenos 
poupadores”? 
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Então, lança mão daquela velha retórica ameaçadora de quem diz: “se não me 
obedecerem, ai de vocês”... “Sem esses aperfeiçoamentos, dificilmente a economia 
brasileira poderá contar com um mercado de capitais desenvolvido e amplo, que possa 
atuar de forma complementar ao mercado de crédito bancário na oferta voluntária de 
recursos de longo prazo para o financiamento dos investimentos produtivos e de 
infraestrutura.” Será que não imagina que seu leitor pensa: se é assim tão fácil, por 
que já não resolveram esse problema antes?! 

Entretanto, ela não abre mão do apoio do deus ex-machina, isto é, o Estado. “É 
preciso ter claro que para o financiamento de certas atividades econômicas sempre 
será necessário contar com funding especial ou esquemas institucionais de garantias, 
que em geral só podem ser fornecidos ou mobilizados pelo setor público”. 

“Esse é o caso, por exemplo, dos investimentos em infraestrutura e também em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, entre outros. Tais atividades apresentam certas 
características em termos de risco, retorno e prazo de maturação que tornam mais 
elevado o grau de incerteza inerente ao investimento, dificultando o financiamento de 
seus investimentos, seja no mercado de capitais, seja no mercado de crédito. Por essa 
razão, a existência de subsistemas especiais de crédito para o financiamento desses 
setores estratégicos e atividades prioritárias é uma característica comum nos sistemas 
financeiros tanto de países desenvolvidos como daqueles em desenvolvimento.” 

Sem dúvida, sem dúvida, o Capitalismo do Estado é a realidade... Aqui e no resto do 
mundo. 


