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financeiros. A metodologia empregada é, após breve análise conceitual do problema,
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1. Introdução
Um economista dotado apenas da sabedoria convencional, para criticar o que
considera um consumo elevado das famílias, afirma que sua contrapartida, a
poupança privada, está “escassa”. Na ausência de superávit fiscal, é comum ele
acrescentar à crítica também “a carência de poupança governamental”. Ambos, a
escassez de poupança e a restrição fiscal impediriam uma trajetória de crescimento
econômico sustentado, diz ele. Se ainda destacar “o baixo teto de divisas
estrangeiras”, segue a tradição do que ficou conhecida como a do Modelo dos Três
Hiatos.
Os recursos escassos – a escassez de poupança, a restrição fiscal, e o teto de divisas –,
de acordo com o Modelo dos Três Hiatos, apresentado por Bacha (1982: 285-310),
poderiam limitar o crescimento do investimento da economia brasileira. Volta e meio,
escutamos esta afirmação peremptória.
Este adjetivo – peremptório – qualifica o que é terminante, aquilo que não permite
dúvida ou discussão. Quando é usado, parece classificar aquilo como uma verdade
definitiva, decisiva, categórica. Sua etimologia vem do latim “peremptorĭus,a,um” no
sentido de “que mata, mortífero”. Bom adjetivo esse, não? Carregado de significado...
No entanto, pela Primeira Lei dos Economistas, “para cada economista, existe um
economista igual e oposto”. Tentarei aqui falsear a Segunda Lei dos Economistas,
“ambos estão errados”, provando que a crítica heterodoxa está correta. Neste sentido,
reunirei argumentações lógico-racionais e evidências empíricas com duplo objetivo:
desmentir a tese da “escassez de capital” (e/ou de “poupança”) no Brasil e afirmar
que, pelo contrário, há até abundância de capitais procurando “papéis”, isto é,
produtos financeiros para se adquirir.
Vivemos uma transição no mercado financeiro brasileiro onde é necessária
engenharia financeira inovadora para construir o funding para o financiamento em
longo prazo. Os investidores estão buscando fazer novas seleções de carteiras de
ativos.
A sabedoria convencional manipula identidades de “Contabilidade Social”,
transformando correlações em causalidades, com hipóteses ad hoc. Com esta
manipulação, é apresentada uma série de conceitos de poupança. O déficit do balanço
de pagamentos em transações correntes é classificado como “poupança externa”.
Porém, a “poupança interna real”, na medida em que é fluxo de renda utilizado no
gasto realizado na aquisição de bens e serviços associados ao investimento, não pode
ser sua contrapartida. Ela também não pode se contrapor à chamada “poupança
interna financeira”, que é o saldo de aplicações das sobras líquidas de recursos em
ativos financeiros.
Intuitivamente, o desavisado poderia pensar que esses conceitos, em que se mistura
fluxos e estoques, são complementares e/ou “compensatórios”: quando cai a poupança
externa, sobe a poupança interna (e vice-versa). Ou, então, que a poupança financeira
e a poupança real são interdependentes. Isso está longe da realidade, mas,
infelizmente, até economista consagrado pela mídia pensa também dessa forma
mecânica.

3

O aspecto financeiro do saldo do balanço de transações correntes (BTC) tem sua
origem na diferença entre a renda nacional (RN) e os gastos internos (A). Daí, como a
renda nacional, pela ótica de seu uso, é RN = C (consumo) + S (poupança) + T
(impostos líquidos de transferências governamentais), deduz-se que BTC = RN - A =
C + S + T - C - I - G ou BTC = (S - I) + (T - G). Portanto, um déficit do balanço de
transações correntes (BTC < 0) significa que há um excedente do investimento
privado sobre a poupança privada ( [S - I] < 0 ) e/ou um déficit fiscal ( [T - G] < 0 ).
O excesso de gastos (ou a insuficiência de poupança), correspondente ao déficit
externo, seria então devido às escolhas privadas de não adotar parcimônia ou à
política fiscal expansionista adotada pelo governo. A dedução desse modelo,
usualmente adotado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), da Abordagem pela
Absorção do Balanço de Pagamentos, para a política econômica, é que, ceteris
paribus, isto é, com a renda nacional (RN) dada, seja pelo pleno emprego, seja pelo
corte temporal, uma política fiscal expansionista (déficit fiscal) provoca déficit do
balanço de transações correntes (BTC) e uma política fiscal restritiva (superávit
fiscal) provoca superávit desse balanço (BTC).
“A visão do mainstream é que, em uma economia fechada, o efeito
deslocamento (crowding-out), provocado pela expansão dos gastos
governamentais, reduz a poupança privada e leva ao declínio do investimento
privado. Em uma economia aberta, o aumento de gastos públicos provoca a
redução de outras formas de gastos, inclusive a redução das exportações
líquidas e, consequentemente, do saldo do balanço de transações correntes
(BTC), ou seja, eleva a necessidade de financiamento externo. Se a esse
argumento junta-se a opinião de que ‘a piora do déficit na conta corrente
espelha, em parte, a deterioração da questão fiscal’, chega-se à proposição de
‘reduzir o déficit público para abrir espaços maiores de investimento junto com
um esforço de redução do consumo. Com isso, haveria um aumento maior de
poupança pública e privada disponível no setor interno para investimento e o
País dependeria menos de recursos externos’. Essa ideia ortodoxa tornando-se
oficial, muitos cidadãos deste país pagarão a conta, com mais um ônus social
devido a equívocos de alguns economistas” (Costa; 1999: 235)
Para essa crítica ao conceito convencional de poupança ser construtiva, isto é,
oferecer uma alternativa conceitual para sua substituição, no segundo tópico, será
aprofundada a reflexão crítica e apresentada a abordagem pós-keynesiana do circuito
finance-investimento-renda-aplicações-funding. No terceiro tópico, destaca-se outra
alternativa teórica, a Teoria do Circuito, para dar maior capacidade analítica dos
dados empíricos investigados. Com esses fundamentos teóricos, pode-se no quarto
tópico verificar-se a transição em andamento no mercado financeiro brasileiro.
Levantando-se o potencial de funding na riqueza pessoal e na riqueza corporativa,
inclusive a de outros investidores institucionais, serão reunidas evidências empíricas
em defesa de uma tese antagônica àquela apresentada no início desta Introdução: 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 dentro de uma estratégia de geração de fontes de financiamento em
longo prazo da estratégia nacional de investimento em infraestrutura e logística ou
energia e transporte.
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2. Debate Teórico A Respeito de Poupança, Funding e Riqueza
O que um estudante aprende, de maneira equivocada, em seu curso de Introdução à
Economia? A “Lei do Mercado”, isto é, o dogma que “a oferta cria sua própria
procura”. Em economia de mercado, esta Lei de Say significa que sempre haverá
gasto suficiente para manter o pleno emprego do trabalho e demais fatores de
produção. A justificativa clássica dessa situação como fosse o padrão normal se
baseia no suposto de que o rendimento recebido é gasto, automaticamente, em ritmo
suficiente para empregar todos os meios de produção.
Quando se alerta que, em toda a sociedade, há uma parcela de indivíduos que poupa
parte de seus rendimentos, os economistas neoclássicos argumentam que isso não
constitui obstáculo para o gasto ou para o emprego, porque o que cada individuo
economiza, afinal de contas, transforma-se em gasto de outros. Poupar é gastar em
bens de investimento. Logo, todo o rendimento se gasta, em uma parte, em bens de
consumo e, em outra parte, em bens de produção. Não há, então, ruptura no fluxo de
rendimentos e “a oferta cria sua própria demanda”.
Manuais ortodoxos de Economia buscam converter seus leitores a esse dogma,
afirmando que a flexibilidade na taxa de juros é o mecanismo que se encarrega de
manter a igualdade entre a poupança e o investimento total. Taxa muito elevada de
poupança tenderá baixar a taxa de juros até que ela diminua o incentivo à poupança.
Nesse patamar, ela aumentará o incentivo para se investir de maneira tal que
absorverá a poupança restante. Essa teoria neoclássica não reconhece que uma
diminuição do consumo, ao invés de levar ao aumento do investimento, pode
conduzir à queda da demanda agregada e, portanto, ao desemprego. Tampouco aceita
como importante incentivo para “a poupança” o puro desejo de acumular riqueza, ou
seja, o poder de comandar decisões econômico-financeiras quando lhe aprouver.
Na Teoria Neoclássica dos Fundos de Empréstimos, o juro é o prêmio pela renúncia
ao consumo imediato. Na Teoria Keynesiana da Preferência pela Liquidez, o juro é o
prêmio pela renúncia à liquidez. Na primeira, juro é a compensação pela “espera”
(abstenção do consumo) ao deixar de gastar seu dinheiro no presente. A renúncia de
parte do consumo presente (poupança) é para adquirir condições de aumentar o
consumo futuro (investimento). Os autores neoclássicos apresentam seu esquema
mental como fosse um fenômeno real: a oferta de poupança é quase uma questão
moral, pois refere-se à parcimônia, isto é, a força de vontade pessoal que leva ao
adiamento do desejo de consumo para o futuro. Por sua vez, a demanda de capital é
fruto da ganância. Mas esta é bem vista, pois leva à adoção de inovação tecnológica
para aumentar a produtividade. É uma Teologia da Prosperidade!
A crítica de Keynes a essa proposição moral é derivada da simples questão: como o
juro é fenômeno não monetário, se ele é pagamento devido a empréstimo?! Por que a
poupança é antecedente ao investimento, se este é financiado por crédito, e multiplica
a renda, cuja parte não consumida é a poupança?
A suposição de Keynes de que a propensão a consumir é relativamente estável em
curto prazo é uma generalização da experiência do mundo real. Se sua abstração
teórica desse fenômeno econômico puro for válida, a quantidade de consumo da
sociedade variará, regularmente, de acordo com o rendimento total. Em dado
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momento, a propensão a consumir depende dos costumes prevalecentes na sociedade,
da distribuição dos rendimentos, do sistema tributário e de outros fatores reais.
O mais importante fator determinante de quanto se gastará em consumo, dado o
volume de renda da sociedade, é a repartição dessa renda. Na síntese neoclássicakeynesiana, a poupança depende da existência de pessoas com renda superior a suas
necessidades correntes de consumo. Para os ricos é fácil poupar, mas para os pobres é
difícil. Em uma sociedade antagônica, há grande desigualdade na distribuição de
renda em consequência da concentração da propriedade privada dos meios de
produção em pequena fração da população total. Para os muito ricos, a poupança é
praticamente automática. Podem comprar todos os objetos de desejo e ainda lhes
sobra renda para aplicar ou “poupar” na concepção ortodoxa.
“Se a renda agregada estivesse distribuída mais igualmente, a poupança
agregada de um volume dado de renda da comunidade tenderia a ser menor.
Assim, a ampliação da desigualdade da renda e de riqueza tende a fazer baixar
a propensão a consumir. Quanto menor é a propensão a consumir, maior a
dependência do investimento a que se sujeita a economia para a manutenção de
um alto nível de emprego e renda. Portanto, a proposição fundamental de que
um elevado nível de emprego depende em alto grau do investimento é
verdadeira, em parte porque a desigualdade de rendimentos restringe
sobremodo a quantia de consumo que ocorre nos altos níveis de renda. Se
contemplássemos o problema do desemprego do ponto de vista da estrutura
social, poderíamos dizer, sem receio de erro, que uma de suas causas é a
desigualdade na distribuição da renda” (Dillard, 1964: 75-76 – grifos meus).
Todos os estudos estatísticos da “poupança” ou “riqueza líquida” mostram que uma
grande proporção desse agregado é posse de um número relativamente reduzido de
recebedores de altas rendas. Daí se deduz que só pequena parte dela pertence à grande
massa dos trabalhadores assalariados ou autônomos. A partir dessa constatação
parcial, pois enxerga-se apenas a dispersão individual, mas não a possibilidade de
agregação corporativa, muitos economistas, até mesmo keynesianos, tiram conclusão
politicamente incorreta.
Qual é essa conclusão? É o que Marcelo Côrtes Neri (Valor, 24/04/12) denomina de
“Paradoxo da Poupança”. Refere-se à hipótese que “novos programas sociais sob a
égide do Brasil Sem Miséria reduzem motivação para guardar dinheiro”. O paradoxo
é algo do tipo: “o que é bom para o povo é ruim para a Economia”.
“Paradoxalmente, quanto mais otimista sou com as conquistas tupiniquins em
desigualdade, incertezas, informalidade, trabalho, longevidade, juros e spreads,
crédito e habitação, mais pessimista fico com as perspectivas da poupança das
famílias brasileiras”, conclui Neri (id.; ibid.).
Poupança é a denominação da Contabilidade Social para o resíduo, registrado expost, entre o fluxo de renda (valor agregado) e o fluxo de consumo acumulado durante
certo período. Não depende de determinantes microeconômicos, tipo “orçamentos
familiares”, como está sugerido na sua seguinte proposição. “O governo deveria ter
financiado mais POFs (Pesquisas de Orçamentos Familiares) que permitem não só
estimar os determinantes de poupança, como medir melhor indicadores de pobreza e
de desigualdade.” (id.; ibid.)
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Inversamente, o “Paradoxo da Parcimônia” de acordo com economistas keynesianos
refere-se à situação que ocorre quando os indivíduos cortam gastos em consumo com
intenção fazer o que eles chamam “poupança”. Se for uma atitude predominante na
sociedade, as vendas caem, aumenta a capacidade produtiva ociosa, adiam-se
investimentos, a renda diminui e, paradoxalmente, a “poupança” (agregado
constatado ex-post) cai!
Portanto, famílias não decidem a “poupança”, mas sim o que gastam e as aplicações
financeiras de suas sobras de renda líquida. Estes saldos financeiros, assim como os
de comerciantes e produtores dos produtos vendidos às famílias, compõem o funding
que lastreiam o crédito concedido por decisão financeira tomada ex-ante.
Na verdade, financiamento não depende de “poupança”. Aliás, pode-se descartar este
conceito de poupança, pois é totalmente dispensável e tem substituto adequado no
conceito de funding ou fonte de financiamento.
O sistema bancário multiplica a quantidade de moeda à medida que empresta. Isto é
possível porque ele funciona como um todo e porque os depositantes retiram pouco
papel-moeda do total de depósitos à vista. Para os bancos, qualquer disponibilidade
em seu passivo, não utilizada em novos empréstimos ou aplicações financeiras,
implica em custo de oportunidade. Os custos não devem ser considerados como
absolutos, mais sim considerando-se alguma melhor oportunidade de benefícios não
aproveitada.
O suprimento de moeda cresce com o uso, ou seja, as fontes de financiamento
expandem-se por meio do endividamento. Vice-versa, se todos tomadores de
empréstimos os amortizassem, liquidando-os, simultaneamente, toda a oferta de
moeda criada seria extinta, isto é, aconteceria um processo de “destruição da moeda”.
Repentinamente, ela deixaria de existir como ativo, na contabilidade bancária. Toda a
economia se paralisaria com a escassez de liquidez. A moeda, portanto, é criada e
destruída em função, respectivamente, do endividamento e do pagamento de dívidas.
Por sua vez, o multiplicador de renda é um tipo de multiplicador de gastos. Segundo
esse conceito macroeconômico, uma variação nos gastos autônomos (investimento,
gasto governamental ou exportações líquidas) induz variação no valor agregado
(renda composta de salário, lucro, juro e aluguel) superior à variação inicial nos
gastos.
A variação inicial nos gastos provoca um incremento primário sobre a renda daqueles
agentes econômicos que são recebedores desses gastos. Eles ampliarão seu consumo,
seja com recursos próprios, seja com recursos tomados emprestados de terceiros, de
acordo com a propensão marginal a consumir, levando a nova ampliação da renda. Os
agentes beneficiados por esse incremento secundário também aumentarão seu
consumo, provocando novo acréscimo de renda, e assim por diante, na sequência
riqueza-crédito-gastos-renda. Através dessa multiplicação, as elevações de consumo
induzidas pelo gasto inicial fazem que, no final, a renda cresça mais que a própria
variação inicial da despesa.
Pode-se deduzir que o multiplicador de gastos autônomos é inversamente
proporcional à fração de retirada (aplicações em outros ativos) por ciclo de gastos ou,
o que é o mesmo, à diferença entre a unidade e a fração gasta novamente, devido à
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propensão marginal a consumir. Depois de todas as rodadas ou os ciclos de gastos, o
aumento total na renda será a resultante de todos os gastos em consumo acumulados.
Haverá, concomitantemente, aumento no total de aplicações em ativos financeiros
que servem de lastro como passivos bancários dos empréstimos efetuados pelos
bancos para alavancar os gastos, seja em consumo, seja em investimento.
Em síntese, o sistema bancário multiplica a quantidade de moeda à medida que
empresta. Para os bancos, qualquer disponibilidade em seu passivo, é utilizada em
novos empréstimos ou aplicações financeiras. O suprimento de moeda cresce com o
uso, ou seja, expande-se por meio do endividamento. Repetindo, a moeda é criada por
endividamento e destruída por pagamento de dívida. O setor bancário tem de oferecer
produtos financeiros para adequar os prazos de seus ativos com os de sua composição
passiva, isto é, converter moeda em funding.
Poupança macroeconômica, como foi dito, é resíduo contábil constatado ex-post às
decisões microeconômicas de investimento. O financiamento deste não depende
daquela. Através da multiplicação de gastos, as elevações de consumo induzidas pelo
gasto inicial fazem que, no final, a renda cresça mais que a própria variação da
despesa inicial. Os economistas necessitam articular os conceitos dinâmicos de
multiplicador de gastos e de moeda, para entender como renda e funding são
multiplicados.
3. Teoria do Circuito
Na história do pensamento econômico, ficou consagrada a versão que a abordagem da
circulação monetária foi desenvolvida, originalmente, por François Quesnay, um
cirurgião, por analogia entre a moeda e o sangue. Entretanto, essa analogia é muito
anterior à dos fisiocratas. Segundo a enciclopédia The New Palgrave, em escrito de
1484, já se lia que “a moeda é para o Estado o que o sangue é para o corpo humano”.
O processo de circulação de mercadoria e moeda entre diferentes classes sociais
(senhores da terra, lavradores e mercadores) e áreas (campo e cidade) já era
claramente descrito.
Mais recentemente foi retomada essa antiga Abordagem da Circulação (Messori,
1985; Lavoie, 1987; Graziani, 1989; Deleplace & Nell, 1996), sob a denominação de
Teoria do Circuito. Ela apresenta o financiamento da produção em dois tempos. No
início do circuito, antes que a firma deposite os salários ou pague suas matérias
primas, ela deve dispor de uma fonte de financiamento: os adiantamentos dos bancos
para capital de giro.
A moeda surge, então, antes da troca de bens. Ela é integrada à economia logo que a
empresa deve remunerar as famílias, ao longo do processo de produção. Neste sentido
que a Teoria do Circuito pode ser considerada uma Teoria Monetária da Produção. A
produção requer o financiamento preliminar pelo crédito. É o financiamento inicial ou
finance para os pós-keynesianos.
Na sequência do circuito monetário, a empresa vai recuperar uma parte das rendas
distribuídas, seja pelas despesas de investimento das outras empresas, seja pelas
despesas de consumo, seja pela captação das aplicações financeiras das famílias. Isto
propicia o financiamento final ou definitivo, isto é, funding para os pós-keynesianos.
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As despesas de produção correntes, dentro de um circuito sem crise, serão, assim,
inteiramente absorvidas. Quanto às despesas de investimento, uma parte será
financiada pelos lucros retidos nas firmas, outra parte virá das aplicações captadas das
famílias, por exemplo, via emissão pelas empresas de ações e debêntures. O resíduo
virá de empréstimos em médio ou longo prazo do grupo de bancos. Estes atuam,
nesse caso, no papel de intermediários financeiros. Os bancos fazem a intermediação
com base no entesouramento feito pelas famílias sob forma de depósitos bancários.
Estes depósitos induzidos resultam dos depósitos iniciais que provêm do
financiamento inicial das empresas, feito pelos adiantamentos dos bancos.
O nível de atividades e, consequentemente, o nível de emprego são determinados
somente pelos empreendedores. Só são restritos pela capacidade (ou habilidade) de
tomar o financiamento inicial dos bancos.
A criação endógena de moeda é simples consequência do financiamento, ou seja, é
fruto da relação entre os bancos e os seus clientes, independentemente da intervenção
do Banco Central. É o crédito ex nihilo [do nada] que permite a reprodução periódica
do ciclo da produção e sua ampliação. A moeda é integrada à economia pela criação
de um fluxo de crédito demandado pelas empresas. Inicialmente, a moeda aparece sob
a forma de um fluxo. Somente ao final do circuito que a moeda se constituirá em
estoque.
A massa monetária é, principalmente, a soma de saldos monetários não aplicados
pelas famílias ao longo do tempo. O estoque monetário assim medido incorpora
também a porção de empréstimos bancários que as empresas decidiram não
reembolsar (amortizar) a fim de conservar uma liquidez imediatamente disponível.
A moeda, segundo os “circuitistas”, é endógena no sentido que resulta da criação de
um fluxo de despesas e de rendas, devido às decisões de produção das firmas. A
criação de crédito ou de moeda não é arbitrária. Ela responde às demandas das firmas,
atendendo a critérios de rentabilidade fixados pelas instituições financeiras. A criação
do fluxo de crédito ou de moeda é limitado. Ela é restrita pelos impulsos de gastos dos
empreendedores e suas percepções do nível da demanda efetiva. As modificações da
taxa de juros não modificam, senão marginalmente, esse estado de confiança dos
empreendedores.
A criação do crédito é também limitado pelas diversas regras convencionais que os
bancos estabelecem ou que são impostas às empresas não-financeiras: graus de
endividamento tolerados, taxas de crescimento dos empréstimos prudentes, taxas de
rentabilidade antecipadas, taxa de rentabilidade histórica, diversos indicadores de
liquidez, solvência, garantia, etc. Portanto, o fato da oferta de moeda ser endógena
não significa, necessariamente, que as empresas obtém todo o crédito que desejam.
Há uma faixa de demandantes de empréstimos insatisfeita por eventual racionamento
do crédito bancário. Vista do lado dos banqueiros, compõe-se dos potenciais
devedores que não responderiam às normas fixadas pelas convenções ou às avaliações
de risco.
O sistema bancário não pode jamais criar mais crédito do que é reclamado pelo
sistema produtivo. Mas ele pode sempre criar menos. Em outras palavras, não há
oferta de moeda sem demanda, mas há demanda por moeda sem ser atendida.
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Quanto ao saldo monetário (estoque de moeda), sob o ponto de vista da Teoria do
Circuito, seu papel não é essencial. Em outras palavras, acumular moeda sob forma de
depósitos à vista, quando é uma decisão por parte de algumas famílias com
preferência pela liquidez, não importa para o circuito monetário bancário. A não ser
em um período excepcional de “armadilha de liquidez”, quando uma convenção de
preferência pela liquidez absoluta é generalizada entre os agentes econômicos, que os
encaixes monetários refletem um desequilíbrio entre as despesas (demanda agregada)
e os produtos disponíveis (oferta agregada). Nesse caso anormal, típica de situação de
crise profunda, não há decisões de gastos e de produção por parte das empresas nãofinanceiras. Daí, não há demanda de crédito e o circuito monetário se encolhe.
Os teóricos do circuito monetário colocam ênfase sobre leis puramente
macroeconômicas.
Reconhecem
a
existência
de
relações
estruturais
independentemente dos comportamentos microeconômicos dos agentes. Como
exemplo de tal fenômeno, há a identidade ex-post entre o investimento e a chamada
“poupança”. Esta é um resíduo contábil entre a renda e o consumo agregado. Não tem
nada a ver com decisões individuais microeconômicas. Para os “circuitistas”, a
famosa igualdade entre o investimento agregado e a poupança agregada não é obtida,
no final do circuito, como uma expressão de um equilíbrio realizado. É mera
identidade contábil, válida por definição, em qualquer circunstância ou momento
arbitrado, mas sem significado analítico.
A questão central, para a Teoria do Circuito, não é a determinação do nível da renda
agregada que, teoricamente, igualizaria “poupança” e investimento. Relevante é a
análise da complementação da circulação, isto é, das condições nas quais as firmas
podem ou não reembolsar os bancos, via amortização dos empréstimos.
As consequências dessa identidade, relacionada à hipótese da moeda de crédito
endógena, são muito importantes. De início, constata-se que os déficits financeiros
das empresas podem ser, exatamente, compensados por aqueles superávits das
famílias, quer isso ocorra logo que os mercados se esvaziam, quer ocorra pelo
acúmulo involuntário de estoques não vendidos. Isso não depende de uma taxa de
juros supostamente determinada pela relação entre o investimento e a poupança, como
sugerem os neoclássicos. Depende sim da concessão de um novo financiamento
inicial, pois a produção de qualquer bem requer um fluxo de crédito. Esse novo fluxo
é criado pelos bancos, a partir da determinação da taxa de juros pelo sistema bancário,
inclusive o Banco Central, dando continuidade à circulação monetária, financeira e de
bens e serviços.
4. Transição no Mercado Financeiro
O sistema financeiro nacional cumpre sua função social básica, a de financiar o
desenvolvimento socioeconômico brasileiro? Em passado ainda relativamente recente
era praticamente unânime a resposta negativa, tomando-se como indicador dessa
função a relação crédito / PIB. Observada em série temporal de longo prazo, ela
possui movimento cíclico muito nítido. Na véspera do Plano Verão, no início de
1989, estava em um pico de 35,2% do PIB. Mergulhou para o vale após o Plano
Collor: 20,4% do PIB. Cavalgou em direção à bolha de crédito após o Plano Real:
36,6%. Na sequência de crise bancária - privatizações dos bancos estaduais desnacionalização dos bancos de varejo - reestruturação patrimonial de bancos
públicos federais, chegou ao fundo do poço em dezembro de 2002: 21,8% do PIB.
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Dez anos depois, em outubro de 2012, a relação empréstimos / PIB aumentou para
51,9%, ou seja, 30 pontos percentuais a mais! Se antes esta relação do Brasil superava
apenas as dos países da América Latina, exceto a do Chile, atualmente, supera até a
mediana dessa relação dos países emergentes do leste europeu (45%).
Dessa constatação desdobra, naturalmente, a pergunta seguinte: como o sistema
financeiro nacional obteve funding para lastrear esse crescimento decenal do crédito
já que ele era considerado escasso? Para investigar a resposta, cabe uma constatação
não muito comum: a relação financiamento total / PIB não era muito baixa. Em outras
palavras, o sistema financeiro cumpria sua função básica, porém os dois destinos do
financiamento, para o setor público e para o setor não-governamental, deixava uma
falsa impressão sobre sua incapacidade de captar funding. Se não, vejamos.
Em janeiro de 2007, somando-se a relação Dívida Mobiliária Federal / PIB (44,4%)
com a relação Empréstimos Bancários / PIB (30,2%), o Financiamento Total / PIB
atingia 74,6%. No primeiro trimestre de 2012, antes da política de corte de juros dos
empréstimos, essa relação já alcançava 91,6%, como mostra o segundo gráfico
abaixo.
Quadro 1
Financiamento Total: Dívida Mobiliária Federal + Empréstimos Bancários
Janeiro 2007 – Março 2012 (em bilhões e em %)

Fonte: Banco Central do Brasil (elaboração própria)

O que é interessante no segundo gráfico acima é que ele dá uma pista para a
investigação de como se gerou o lastro para a expansão do crédito. O financiamento
total possui, visivelmente, uma elevada correlação com o volume do PIB, embora a
relação com ele seja crescente. Esta correlação pode indicar uma relação biunívoca
dinâmica. Em um sentido, o crescimento econômico significou maior demanda por
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crédito que foi atendida. Em outro, a oferta efetiva de crédito elevou o valor agregado.
Esse fluxo de renda foi distribuído entre os agentes econômicos e transformado em
estoques de riqueza, boa parte aplicada em produtos financeiros. Estes ativos são
formas de manutenção de riqueza, de um lado, e passivos bancários, de outro,
lastreando então as carteiras de crédito.
O total de Haveres Financeiros (M4) se compunha, em junho de 2012, dos seguintes
Haveres Monetários (M1) e Não Monetários (M4 - M1). Os meios de pagamento
restritos (M1), mensurados pelo saldo médio diário, situaram-se em R$ 263 bilhões.
Os meios de pagamento ampliados, no conceito M2, que correspondia ao M1
acrescido dos depósitos de poupança e títulos privados, totalizaram R$ 1,6 trilhão.
Esse resultado refletiu, sobretudo, o avanço no saldo dos títulos privados, que atingiu
R$ 919 bilhões, a despeito da saída líquida nos depósitos a prazo. O saldo dos
depósitos de poupança alcançou R$ 434 bilhões. O M3, que compreende o M2, as
quotas de fundos de renda fixa (R$ 1,5 trilhão) e os títulos públicos que lastreiam as
operações compromissadas entre o público e o setor financeiro, somou R$ 3,3
trilhões. O M4, conceito que compreende o M3 e os títulos públicos de detentores não
financeiros, totalizou R$ 3,8 trilhões ou 88% do PIB.
Para comparação com esses dados de junho de 2012, na ocasião, essa Dívida
Mobiliária Federal era de R$ 1,88 trilhão e relação dívida / PIB era 44%. Somando-se
os Empréstimos Bancários (R$ 2,17 trilhões), cuja relação crédito / PIB era 50,6%, o
Financiamento Total alcançava R$ 4,05 trilhões ou 94,6% do PIB. Considerando-se a
chamada “poupança externa” (por economistas ortodoxos), ou seja, o déficit do
Balanço de Transações Correntes, que nos 12 meses anteriores a junho de 2012
acumulou US$ 51,8 bilhões ou 2,16% do PIB, se deduz que o funding originário de
Fundos Sociais deve ter representado: 94,6% - 2,2% - 88,0% = 4,4% do PIB.
Para testar essa avaliação das fontes de recursos para financiamento interno em longo
prazo, investigamos, então, os Fundos Sociais, especialmente, o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), funding da Caixa Econômica Federal, e o Fundo de
Amparo aos Trabalhadores (FAT), funding do BNDES, e os Fundos Constitucionais,
funding do Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil e Banco da Amazônia. A
respeito da capacidade de financiamento dos fundos de poupança compulsória, Cintra
& Prates (2010: 312-316) avaliam que, no ano de 2008, a capacidade de
financiamento adicional dos fundos de poupança compulsória somou R$ 40,6 bilhões,
sendo R$ 6,6 bilhões provenientes dos fundos constitucionais, R$ 14,3 bilhões do
FAT, e R$ 19,7 bilhões do FGTS.
Entretanto, se o “saldo inicial” – uma espécie de “excedente” do fluxo de entradas e
saídas do ano anterior – do FGTS for agregado, a capacidade de financiamento dos
fundos de poupança compulsória adquire uma dimensão ainda mais relevante. Em
1995, essa capacidade de financiamento ampliada dos três fundos fiscais e parafiscais
alcançou R$ 43 bilhões, o equivalente a 5,2% do estoque de crédito do sistema
financeiro doméstico e 1,7% do PIB. Em 2008, essa capacidade atingiu R$ 129,4
bilhões, o equivalente a 10,2% do estoque de créditos do SFN e 4,2% do PIB. Este
percentual é bem próximo da nossa estimativa realizada por dedução para junho de
2012: 4,4% do PIB.
Outro ponto relevante que essa análise dos fundos sociais salienta é a evolução desse
funding em fase de crescimento do emprego no mercado de trabalho e do produto. Em
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outras palavras, quando a economia brasileira sai da estagflação, o próprio
crescimento da renda vai gerando o lastro financeiro para novos créditos, girando em
espécie de círculo virtuoso. Isto desde que se tenha lançamento de produtos
financeiros adequados para uma boa administração bancária dos hiatos de durations
de ativos e passivos.
Nas atuais circunstâncias de expectativas internacionais pessimistas, ao invés das
“livres forças do mercado”, será a “mão visível” do Estado que incentivará a
aceleração do processo de consolidação do mercado de capitais com operações
bancárias estruturadas. As condições macroeconômicas para o seu desenvolvimento
estão presentes:
1. a dívida pública líquida está cadente e bem gerenciada;
2. a estrutura a termo da taxa de juros já alcança mais de dez anos;
3. o mercado de títulos de dívida pública espelha as condições padrões para o
mercado de títulos de dívida privada direta;
4. o mercado de capitais é sofisticado e amplo o suficiente para operar
instrumentos de securitização e emissão de debêntures.
Então, a adoção do programa incentivado de emissão de títulos corporativos terá
papel catalizador nesse primeiro momento, assim como o apoio de bancos atuando
como “market-makers” e/ou construindo operações estruturadas de investimentos.
Historicamente, chegou o momento da transição miscigenada entre economia de
endividamento e economia de mercado de capitais.
O abandono do uso de indexador próprio para suas operações, caso da TJLP,
atualmente, abaixo do IPCA esperado, também será uma decisão crucial que mudará
o contexto de financiamento de maneira irreversível. Em cenário de estabilidade
macroeconômica, será possível trabalhar com títulos financeiros de longo prazo
indexados a índices de preços. Isto permitirá o aumento da liquidez da carteira de
operações longas, em mercado de securitização, propiciando ao BNDES acesso a
funding de longo prazo.
Esse novo contexto dará condições para que o BNDES, através do lançamento de
títulos próprios no mercado de capitais, venha a se tornar cada vez menos dependente
de endividamento do Tesouro Nacional para o seu financiamento. Caberá ao governo
federal, nesse caso, atuar mais como garantidor e equalizador de taxas de juros,
conforme suas prioridades de política econômica e social.
Considerando-se exclusivamente o carregamento dos títulos de dívida pública, o
funding empregado ainda representava, grosso modo (M4 - M2), R$ 2,2 trilhões ou
58% dos Haveres Financeiros em junho de 2012. Entretanto, desde agosto de 2011 até
outubro de 2012, a taxa de juros básica (Selic) caiu de 12,5% para 7,25% aa – ou
1,75% aa real, considerando-se a inflação esperada –, decisão crucial que alterou o
ambiente financeiro de maneira irreversível a não ser à custa de muito prejuízo.
As captações líquidas de depósitos de poupança continuaram sendo positivas, apesar
da mudança nas regras de remuneração, a partir de 3 maio de 2012, que redefiniu a
rentabilidade para os novos depósitos para TR + 70% da meta da taxa Selic, quando
esta for menor ou igual a 8,5% a.a. (Lei nº 12.703, de 7 de agosto de 2012). A
“caderneta de poupança” continuou atrativa para boa parte dos investidores. Os
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depósitos captados anteriormente à mudança continuaram a ser remunerados segundo
a regra antiga, muito atrativa no atual contexto de baixa taxa de juros real. Além
disso, a facilidade de aplicação e as isenções tributárias continuaram a apresentar
vantagens significativas quando comparadas a outros investimentos, principalmente
aqueles destinados aos pequenos aplicadores.
Os fundos de investimento administrados por bancos apresentaram ainda captações
líquidas positivas. Para que eles não tenham sido tão afetados pela queda da taxa
Selic, foi necessária uma inovação financeira para aumentar o rendimento, de maneira
que o cliente diminua sua aversão a assumir “risco privado”. Os estoques de Letras
Financeiras (LF) e Letras Financeiras Subordinadas (LFS) totalizaram R$ 209,1
bilhões, em junho de 2012, confirmando a tendência de crescimento observada desde
a eliminação desses instrumentos da base de compulsório, como incentivo ao
alongamento dos prazos de captação.
No entanto, os bancos fizeram uma “administração de passivos”, segregando essas
Letras em “administração de recursos de terceiros”. Sendo assim, os recursos dos
fundos passaram a constituir importante fonte de financiamento para as instituições
financeiras, considerando que cerca de R$ 280,5 bilhões (17% do patrimônio dos
fundos) estavam aplicados em títulos emitidos por essas instituições, como
Certificados de Depósitos Bancários (CDB), LF e LFS. Em junho de 2012, os fundos
de investimento respondiam por 14,8% do saldo total de depósitos a prazo, 79,3% das
LF e 85,2% das LFS.
Em contrapartida, houve outra inovação financeira, esta do lado dos ativos, para os
bancos enfrentarem o menor ritmo de crescimento da carteira de crédito para PJ
(pessoa jurídica) na comparação com os empréstimos às famílias (PF). Ela reduziu a
sua participação relativa no crédito total, de 55%, em dezembro de 2009, para 53,2%,
em junho de 2012. Esse crescimento mais moderado da carteira de crédito à PJ nos
últimos anos se explica, em parte, pelo processo de substituição dessas dívidas pela
emissão de títulos, principalmente as debêntures, como forma de alongar os passivos
e reduzir os custos de captação das grandes empresas (segmento Corporate), tendo
em vista a vantagem tributária dessas emissões pela isenção do IOF (Decreto nº
6.306, de 14 de dezembro de 2007, art. 32, §2°, VI).
Segundo o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central do Brasil, em
junho de 2012, o saldo de debêntures e de notas promissórias emitidas por empresas
não financeiras alcançou R$ 175,6 bilhões, representando 13,2% do saldo total de
financiamentos domésticos a esse setor, ante 10,5% em junho de 2009, refletindo o
crescimento mais acentuado do mercado de títulos em comparação ao do crédito
bancário. Todavia, as instituições financeiras desempenham papel ativo e crescente
nesse mercado de renda fixa privada, mantendo em suas carteiras 50,4% do estoque
de debêntures em junho de 2012, percentual que tem aumentado de forma consistente
desde junho de 2006, quando registrava 15,3%.
Ao analisar os fluxos de financiamento de longo prazo às empresas não financeiras,
nota-se que esse setor reduziu suas captações no mercado externo no semestre, na
comparação com o mesmo período de 2011, como reflexo das incertezas relacionadas
ao agravamento da crise internacional. O mercado de debêntures, por sua vez,
mostrou sinais de reaquecimento no semestre. Os desembolsos do BNDES caíram,
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embora ele se tenha mantido como o maior responsável pelo crédito direcionado PJ,
respondendo por 96,3% da carteira em junho de 2012.
Observando os valores dos fluxos brutos de entrada de recursos para o financiamento
do setor não financeiro, coincidentemente, houve equilíbrio relativo entre as três
fontes principais: BNDES (US$ 53,5 bilhões), Mercado de Capitais (US$ 54,5
bilhões) e Mercado Externo (US$ 52,9 bilhões). No primeiro semestre de 2012, cada
qual constituiu cerca de 1/3 das fontes de recursos para empresas não-financeiras. No
agregado, foram ofertados US$ 160,9 bilhões ou valor em torno de R$ 322 bilhões.
5. Potencial de funding em riqueza pessoal
Apareceram 37 bilionários brasileiros na última lista anual da Forbes (março de 2012)
com especificações de posições no ranking, nome, patrimônio líquido (em bilhões de
dólares), idade, fonte da riqueza e país de residência no caso da lista completa. Entre
eles, 13 tinham suas fortunas ligadas à atividade bancária, isso sem considerar o caso
do proprietário da Inbev (ex-Ambev), Jorge Paulo Lemann, cuja origem da riqueza
encontrava-se no Banco Garantia. Antônio Ermírio de Moraes e Família também
possuía 51% do Banco Votorantim. Considerando-se esses 15 “banqueiros”, eram
41% dos nomes da lista. Nenhuma outra atividade reunia mais do que três nomes.
A soma das fortunas dos 37 bilionários brasileiros atingia US$ 154,5 bilhões, em
março 2012. Para comparar, o total dos ativos dos fundos de pensão fechados no País
alcançava, em junho de 2012, cerca de US$ 306,7 bilhões ou R$ 620 bilhões, apenas
o dobro da fortuna dessas pessoas físicas. Em dezembro de 2011, os participantes
ativos dos fundos de pensão eram 2.187.036 e os dependentes, 3.568.416. Em outros
termos, o capital de base trabalhista, quando agregado, supera o capital dos maiores
capitalistas!
Outros indícios de riqueza são encontrados nas Estatísticas da ANBIMA. Embora
alguns bancos exijam R$ 3 milhões para o Private Banking, “de acordo com o Código
de Regulação e melhores práticas de private banking”, além de capacidade de
investimentos mínima de R$ 1 milhão, é preciso que os respectivos clientes sejam
atendidos especificamente por esse canal.
O número de clientes de private banking, segundo essas estatísticas, chegou a 50,6
mil no fim de 2011. Este número representava menos de 1/3 da estimativa de 165 mil
milionários no Brasil efetuada pela pesquisa da Capgemini Merrill Lynch Global
Wealth Management: 2012 World Wealth Report. Os dados de patrimônio disponível
para investimento acima de um milhão de dólares incluem o valor de posições em
empresas de capital fechado apresentadas pelo valor contábil, bem como todas as
formas de ações cotadas em mercados públicos, títulos de investimentos, fundos e
depósitos em dinheiro. Os números não incluem artigos de coleção, produtos de
consumo, bens de consumo duráveis e imóveis usados como residência principal.
Esse Relatório sobre a Riqueza Mundial – 2012, publicado pela consultoria
Capgemini/RBC Wealth Management, informa que houve elevação no número de
milionários no Brasil: de 155,4 mil em 2010 a 165,0 mil em 2011. Foi a maior taxa de
crescimento anual (+6,2%), considerando os nove países pesquisados. Na verdade, em
cinco deles – Índia (-18,0%), Austrália (-6,9%), Reino Unido (-2,9%), Estados Unidos
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(-1,2%), e Canadá (-0,9%) – houve queda absoluta. Em outros três – China (+5,2%),
Alemanha (+3,0%), e Rússia (+2,0%) –, houve crescimento positivo.
Ressalta-se que, entre estes países, a comparação do número de milionários revela
grandes diferenças. No ano passado, nos Estados Unidos moravam 3,067 milhões de
milionários. O segundo nesse ranking era a Alemanha (951,2 mil), o terceiro, China
(562,4 mil), e pela ordem, Reino Unido (441,3 mil), Canadá (279,9 mil), Austrália
(179,5 mil). O Brasil estava em sétimo (165 mil), depois vinham Rússia (136,4 mil) e
Índia (125,5 mil).
É necessário pesquisar todos os indícios da desigualdade na apropriação da riqueza
para se avaliar fontes potenciais de financiamento em longo prazo. Por exemplo, vale
comparar os quadros com Estatística do FGC - Fundo Garantidor de Crédito.
Quadro 1
Títulos de Dívida Bancária
Dezembro de 1999
Comparativo entre
Produtos Protegidos pelo
FGC
Poupança
Depósitos a Vista
Depósitos a Prazo
Letras de Crédito
Imobiliário
Outros
Total

Valores
(R$
milhões)
110.360
33.927
92.072
0
9.980
246.339

% sobre

Dezembro de 2011

total
44,80
13,77
37,38

Valores
(R$
milhões)
420.331
168.869
687.725

0,00
4,05
100,00

46.489
34.812
1.358.226

% sobre
total
30,95
12,43
50,63
3,42
2,56
100,00

Fonte: Banco Central / FGC – Fundo Garantidor de Crédito (elaboração própria)

Em dezembro de 1999, quase a metade das aplicações (44,8%) ocorria em Depósitos
de Poupança (cerca de R$ 110 bilhões). Depósitos à Vista (R$ 34 bilhões) e Depósitos
a Prazo (R$ 92 bilhões) eram os outros produtos financeiros preferidos,
respectivamente, com 13,8% e 37,4%. Doze anos após, Depósitos a Prazo (R$ 688
bilhões) tornou-se a maior aplicação em títulos de dívida emitidos pelos bancos,
seguidos de Depósitos de Poupança (R$ 420 bilhões) e Depósitos a Vista (R$ 169
bilhões). Representavam, respectivamente, 50,6%, 30,9% e 12,5%. Somavam 94%
das aplicações financeiras protegidas pelo FGC, tendo alguma expressão a mais
apenas Letras de Crédito Imobiliário com R$ 46,5 bilhões e 3,4% do total.
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Quadro 2
Comparativo entre Faixas de Valores de Contas de Clientes

Fonte: Banco Central / FGC (elaboração própria)

No final do primeiro ano do segundo mandato do Governo FHC (dezembro de 1999),
2,05% das contas possuíam 70,92% do valor total; em dezembro de 2011, final do
primeiro ano do primeiro mandato do Governo Dilma, 1,21% possuíam 72,73%. O
número de contas de clientes passou de cerca de 75 milhões para cerca de 175
milhões, respectivamente, aumentando 100 milhões. Elevou-se de 1,536 milhão para
2,132 milhões o número contas não protegidas pelo FGC, acima do valor nominal de
R$ 20.000, em dez/1999, e de R$ 70.000, em dez/2011.
Passaram-se três mandatos presidenciais (um de FHC e dois de Lula) e esses
indicadores de riqueza financeira, desconsiderando a inflação, tornaram-se os
seguintes. O número de contas de clientes com valores acima de R$ 20.000 alcançou
7.348.798, quase cinco vezes mais! Isto mesmo, se cada CPF foi cadastrado em
apenas uma conta, teria se elevado de 1,5 milhão para 7,3 milhões o número de
clientes que tinha títulos de dívida bancária, acima desse valor nominal, em dezembro
de 2010.
Impressiona mais a elevação do valor nominal desses ativos financeiros: de R$ 246
bilhões para R$ 1.331 bilhões, ou seja, multiplica-se mais de cinco vezes no período!
Para se ter um comparativo, o PIB brasileiro, em 1999, alcançou R$ 973 bilhões (ou
US$ 536,5 bilhões) e, em 2011, R$ 4.143 bilhões (ou US$ 2.367 bilhões), elevando-se
pouco mais de quatro vezes. Logo, o saldo de ativos passou de 25% do PIB para 32%
do PIB. Isto pode ser visto como resultado tanto de maior inclusão financeira quanto
do enriquecimento da massa de investidores, embora observa-se indícios de que tenha
ocorrido concentração dessa riqueza financeira. O fato é que o funding para
empréstimos, captado por bancos, aumentou relativamente ao valor agregado.
Essa estatística do FGC não considera as aplicações em Fundos de Investimentos
Financeiros. Segundo a ANBIMA, em 2009, existiam 8.539.924 clientes dos
Administradores de Recursos de Terceiros. Evidentemente, muitos investidores
diversificavam seu portfólio entre vários desses produtos.
O “rentismo”, devido à necessidade dos trabalhadores investirem em Previdência
Complementar, cada vez mais é resultante do enriquecimento financeiro. Para
investigar a hipótese de que a riqueza pessoal e corporativa pode também ser
considerada fonte de financiamento em longo prazo, deve-se analisar os rendimentos
capitalizados nos Fundos, seja FIFs, seja Fundos de Pensão, abertos ou fechados. O
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patrimônio líquido total da “indústria de Fundos Mútuos de Investimentos” alcançava
R$ 2,184 trilhões em setembro de 2012.
Quadro 3
Fundos de Investimento

Fonte: ANBIMA (elaboração própria)

Esta “administração de recursos de terceiros”, segregada por “chinese wall” da
administração da carteira própria do bancos, cuja gestão é realizada por suas
Tesourarias, representa para os clientes, isto é, os segmentos de investidores, a
“terceirização” da gestão financeira. Não necessariamente constituem funding para
investimentos estruturados para a estratégia nacional de desenvolvimento.
O Quadro 3 sintetiza alguns fenômenos interessantes para a análise do potencial de
funding. Por exemplo, o subtotal dos investidores institucionais detém 1/3 do
patrimônio líquido total. No entanto, o expressivo valor absoluto (R$ 727 bilhões) não
está submetido à citada estratégia de desenvolvimento do País, na medida que os
segmentos que os compõem possuem portfólios de categorias de fundos bastante
diversas entre si. O fundos de pensão patrocinados por empresas públicas aplicam
relativamente mais em fundos de ações, terceirizando, portanto, a seleção dessa
carteira de ativos. Pode até ser que os gestores desses fundos de ações possuam uma
estratégia fundamentalista para suas aquisições, mas não necessariamente elas
coincidirão com a estratégia desenvolvimentista governamental. Os outros fundos –
de renda fixa e multimercados – certamente são selecionados por análise técnica, ou
seja, pelas tendências esperadas das taxas de juros ou das cotações.
As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) de empresas privadas
focalizam-se, predominantemente, nessa lógica financeira. E as Entidades Abertas de
Previdência Complementar (EAPC), oferecidos por bancos a seus clientes,
praticamente, restringem-se a suas estratégias de longo prazo através dos Fundos de
Previdência. Entre eles, os clientes podem selecionar de acordo com seu perfil de
investidor ou aversão ao risco.	
  	
  
A carteira de investimento da Previdência Complementar Aberta, segundo a
FenaPrevi, contabilizou R$ 312,9 bilhões no acumulado de jan-ago 2012, volume
24,4% maior que os R$ 251,4 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior.
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Segundo a Anbima, representava o segundo maior montante aplicado em fundos por
segmento de investidores, apenas abaixo das empresas corporate com R$ 340 bilhões
ou 15,6% do total.
A riqueza pessoal aplicada em fundos era bastante relevante, pois o segmento de
pessoas físicas agregavam R$ 630 bilhões ou 29% do total. O Private aplicava R$ 286
bilhões ou 13% do total, sendo que tinha preferencia por Fundos Multimercados
(43,2%), enquanto o Varejo de Alta Renda e o “Varejão” optavam por Fundos de
Renda Fixa, provavelmente, por estarem buscando maior segurança e rendimento
prefixado, apostando na tendência firme de queda da taxa de juros básica.
Pode-se observar que esse era o comportamento predominante, em setembro de 2012,
pois a Renda Fixa recebia 31,4% do total aplicado nos Fundos Mútuos de
Investimento. Considerando ainda 4,1% aplicados em Curto Prazo – sendo que o
Poder Público investia 23,5% de sua carteira nesse tipo de fundo, representando seus
investimentos 50,3% dos Fundos de Curto Prazo –, 11,8% aplicados em DI, pode-se
estimar que pelo menos metade dos fundos se dedicavam ainda a carregar títulos de
dívida pública, isso sem considerar os títulos públicos dentro das carteiras dos Fundo
Multimercados.
A “indústria de fundos” foi constituída, após 1998, principalmente, para carregar o
estoque da então crescente dívida pública, facilitando sua “rolagem”. Embora a
relação dívida mobiliária federal (fora do Banco Central) tenha caído em relação ao
PIB, espera-se que os fundos de investimentos prossigam nessa “missão” ainda por
longo tempo. Entretanto, pode-se especular que a oferta de novos títulos de dívida
privada corporativa, como debêntures emitidos diretamente por grandes empresas ou
letras financeiras emitidas por bancos, oferecerá alternativa competitiva em contexto
de baixa taxa de juros real. Esses novos produtos financeiros ou as “garantias firmes”
assumidas pelos bancos em operações estruturadas para grandes empresas nãofinanceiras poderão ser adquiridos pelos fundos.
A dedução relevante dessa análise da riqueza financeira, então, é a necessidade
incentivar o lançamento de produtos capazes de representar captação de funding para
lastrear o financiamento em longo prazo da estratégia de desenvolvimento nacional.
Eles deverão atrair a atenção dos gestores de modo a mudarem a tradicional seleção
de carteira de ativos financeiros, antes quase toda focada em títulos de dívida pública
com risco soberano, liquidez elevada e rendimento real positivo.
6. Potencial de funding em riqueza corporativa
Dadas as decisões cruciais referentes aos preços básicos (juro-câmbio-impostos), que
mudaram o contexto macroeconômico, é natural que ocorram defasagens de
percepção entre os agentes econômicos. A mudança do sistema de preços relativos
provoca efeitos de encadeamento que não são percebidos de imediato, mas os
ajustamentos sucessivos acabam atingindo a todos.
Assim também acontece com os outros investidores institucionais, os fundos de
pensão. Acabou a “vida mansa” dos gestores que compravam apenas títulos de dívida
pública, comprando prefixados com a expectativa de queda e pós-fixados com a
expectativa de alta da Selic. Eles eram felizes... e sabiam!
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As defasagens de percepção em relação às transições ocorridas, recentemente, na área
de Previdência dissemina-se, desigualmente, entre os trabalhadores ativos que, em
algum dia, se aposentarão. É necessário perceber as quatro transições:
1. Transição de Previdência Social (regime de repartição) para Previdência
Privada (regime de capitalização);
2. Transição de regimes de fundos de pensão de benefício definido para
contribuição definida;
3. Transição de portfólio com renda fixa (risco soberano) para renda variável
(risco de mercado);
4. Transição de ALM (alocação de ativos e passivos): da preferência pela
liquidez para alongamento do prazo de maturação de investimentos em
serviços de infraestrutura.
Hoje, há inviabilidade de gerar com títulos de dívida pública (risco soberano)
resultados recorrentes em patamar pré-definido igual ou acima da meta atuarial de
IPCA + 6% aa. O NTN-B que vencerá em 15/08/2050 remunerará com IPCA +
4,16% aa. O NTN-F com vencimento em 01/01/2023 está prefixado em 9,52% aa, ou
seja, tem significativo risco de “marcação a mercado” (market-to-mark) e a LFT,
coitada, só paga 7,25% aa, isto é, IPCA + 1,75% aa.
Para dar um simples exemplo numérico do efeito dessa baixa taxa de juros para a
percepção dos trabalhadores com Previdência Complementar, antes, se um
trabalhador depositasse R$ 1.000 /mês ou R$ 12.000 /ano (equivalente a 12% da
renda bruta de R$ 100.000), em 420 meses ou 35 anos, com taxa de juros de 6% aa
acima do IPCA, o valor futuro seria R$ 1.337.217, o que daria para sobreviver
durante 20 anos recebendo R$ 80.233 ao ano ou R$ 6.686 ao mês. Já com a atual taxa
de juros de “apenas” 1,75% aa acima do IPCA, o valor futuro depois de 35 anos com
a mesma contribuição cairá para R$ 572.770. Em outras palavras, ele ficará apenas
“meio milionário” e só poderá receber durante os 20 anos de esperança de vida R$
22.229 / ano ou R$ 1.852 / mês. Cairá seu padrão de vida se o fundo de pensão não
correr risco com a finalidade de aumentar o retorno.
Quanto à hipótese levantada por Lopes (2012) de que um investimento alternativo em
aquisição das concessões de serviços públicos de infraestrutura com geração de
receitas indexadas por índices de preço de varejo e marco regulatório estável seria
uma saída alternativa do imbróglio enfrentado pelos fundos de pensão, cabe as
seguintes considerações. Aparentemente, esses investimentos estruturados
ofereceriam vantagens comparativas face ao elevado custo de oportunidade durante o
prazo de maturação: rentabilidade equilibrada, previsibilidade de receita e impacto
macro socioeconômico positivo.
Entretanto, há muita concentração na “indústria de fundos de pensão fechados”. Por
razões históricas, as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) com
patrocínio público são 25,3% das entidades, com 33,1% dos participantes e
64,4% do investimento. Os cinco maiores (Previ, Petros, Funcef, Fundação Cesp e
Valia), todos patrocinados por empresas públicas, detém 50% dos investimentos,
embora representem apenas 16% dos participantes.
O ranking por porte revelava que a quinta posição (Valia) possuía R$ 15 bilhões de
patrimônio (cerca de 10% dos R$ 155 bilhões da Previ). O fundo de pensão em
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vigésima posição só detinha R$ 5 bilhões. Como havia 332 EFPC ativas, em junho de
2012, a dedução é que a metade do patrimônio de R$ 620 bilhões (14,5% do PIB) era
pulverizada entre pequenos fundos de pensão.
Lopes (2012), então, falseou sua hipótese inicial e chegou à conclusão que há
inviabilidade dos gestores de fundos de pensão menores investirem em infraestrutura
sob forma de participação direta. Há carência de quadros qualificados, eles tem o foco
em atividade operacional e não em estratégia de investimento, além de fugirem do
risco de eventual “marcação a mercado” contaminar seus balanços, desalojando-os da
direção desses fundos. Portanto, investimentos em projetos de grande porte eles só
farão de forma sindicalizada e/ou em Fundos de Investimento em Participações
(FIPs). Sendo assim, investimentos estruturados com finalidades estratégicas, que em
junho de 2012 eram apenas 2,6% dos ativos das carteiras dos fundos de pensão,
segundo a ABRAPP, serão realizados apenas pelos grandes fundos de pensão
patrocinados por empresas públicas.
Por fim, mas não menos importante, cabe ainda a análise dos estoques de riqueza
agregada do mercado financeiro brasileiro. Nesse caso, em vez de verificar a
concentração da riqueza financeira por detentores, seja capitalistas, seja trabalhadores,
onde observa-se “dupla contagem” (fundos de pensão aplicando em fundos), para
evita-la, o foco será não mais nos clientes, mas sim nos produtos financeiros.
Quadro	
  4	
  
Estoques	
  do	
  Mercado	
  Financeiro	
  Brasileiro	
  (*)	
  
Em	
  2011	
  
Ativos	
  Financeiros	
  

Ano	
  de	
  2011	
  
Debêntures	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Títulos	
  Corporativos	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Títulos	
  Bancários	
  

Outros	
  

%	
  

AF	
  /	
  PIB	
  

397	
  

2,97	
  

9,58	
  

13	
  

0,10	
  

0,31	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Total	
  (a)	
  

410	
  

3,07	
  

9,90	
  

Depósitos	
  a	
  vista	
  

202	
  

1,51	
  

4,88	
  

Poupança	
  	
  

421	
  

3,15	
  

10,16	
  

CDB	
  

753	
  

5,64	
  

18,18	
  

LF	
  (**)	
  

149	
  

1,12	
  

3,60	
  

30	
  

0,22	
  

0,72	
  

1555	
  

11,64	
  

37,53	
  

Outros	
  (***)	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Total	
  (b)	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Títulos	
  de	
  Cessão	
  de	
  Crédito	
  (c)	
  	
  

	
  	
  

179	
  

1,34	
  

4,32	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Títulos	
  Privados	
  (a+b+c)	
  

	
  	
  

2144	
  

16,05	
  

51,75	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Títulos	
  Públicos	
  (d)	
  

	
  	
  

1783	
  

13,35	
  

43,04	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Mercado	
  de	
  Renda	
  Fixa	
  (a+b+c+d)	
  

	
  	
  

3927	
  

29,40	
  

94,79	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Mercado	
  de	
  Ações	
  (****)	
  (e)	
  

	
  	
  

2294	
  

17,17	
  

55,37	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  M.	
  Renda	
  Fixa	
  +	
  Variável	
  (a+b+c+d+e)	
  

	
  	
  

6221	
  

46,57	
  

150,16	
  

DI	
  

711	
  

5,32	
  

17,16	
  

Compromissadas	
  

484	
  

3,62	
  

11,68	
  

	
  	
  	
  Mercado	
  de	
  Dinheiro	
  (f)	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Total	
  (f)	
  

1195	
  

8,95	
  

28,84	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Mercado	
  de	
  Derivativos	
  (*****)	
  (g)	
  

	
  	
  

5943	
  

44,49	
  

143,45	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Total	
  Geral	
  (a+b+c+d+e+f+g)	
  

	
  	
  

13359	
  
4.143	
  

100,00	
  

322,45	
  

PIB	
  

	
  

R$	
  	
  bilhões	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

100,00	
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Fonte:	
  Banco	
  Central,	
  Tesouro	
  Nacional,	
  CETIP	
  e	
  BM&FBovespa.	
  	
  	
  	
  
Elaboração	
  própria	
  a	
  partir	
  de	
  original	
  da	
  ANBIMA.	
  
(*)	
   Estoque	
   -‐	
   Posição	
   do	
   final	
   de	
   dezembro	
   de	
   cada	
   ano.	
   Para	
   as	
   operações	
   compromissadas	
  
foram	
  utilizados	
  o	
  giro	
  correspondente	
  	
  ao	
  penúltimo	
  dia	
  do	
  ano.	
  
(**)	
  Letras	
  Financeiras	
  
(***)	
  Inclui	
  Cédula	
  de	
  Debêntures,	
  DPGE,	
  Letra	
  de	
  Câmbio,	
  Letra	
  Financeira	
  e	
  RDB	
  
(****)	
  Posição	
  de	
  capitalização	
  bursátil	
  da	
  BM&F-‐Bovespa	
  
(*****)	
  	
  Somatório	
  do	
  estoque	
  de	
  derivativos	
  em	
  custódia	
  na	
  CETIP	
  e	
  dos	
  contratos	
  em	
  abertos	
  da	
  
BM&F-‐Bovespa	
  do	
  último	
  dia	
  útil	
  do	
  ano.	
  
	
  

De maneira impressionista, destaca-se, desde logo, o total geral de todas as formas de
manutenção de riqueza financeira: ultrapassa três vezes o valor do PIB brasileiro!
Entretanto, no mercado de derivativos (“bolsa de futuros”), há exigências de margens,
uma vez que a liquidação do contrato é garantida por uma contraparte central. O valor
nocional é a referência do contrato de derivativo que não implica a movimentação
efetiva do montante definido no contrato. Ele corresponde ao valor de face do
contrato de derivativo. Como na maioria dos casos os contratos são liquidados em
moedas, os valores efetivamente transferidos são menores. Logo, o fato do somatório
do estoque de derivativos alcançar perto de 45% do total dos ativos financeiros
impressiona, mas não representa, de fato, riqueza financeira disponível para outros
fins.
A soma dos títulos financeiros de renda fixa e variável (150% do PIB), sim, constitui
riqueza mobilizável ou passível de transferência ou conversão em outros ativos. A
capitalização bursátil, representativa dos valores de mercado das sociedades abertas,
possui volatilidade contínua, mas sinaliza as condições favoráveis ou não para
lançamento primário de ações, e representa, para cada investidor, uma possibilidade
de realização do lucro ou ganho de capital.
Mesmo se restringirmos nosso olhar para fontes potenciais de financiamento em
longo prazo no mercado de títulos de renda fixa, como visto antes, representa cerca de
95% do PIB. Entre títulos corporativos, bancários, de cessão de crédito e públicos, é
possível incentivar os investidores selecionarem carteira de ativos de maneira
favorável à estratégia nacional de desenvolvimento socioeconômico.
7. Conclusão
O objetivo deste artigo era avaliar o potencial de geração de fontes de financiamento a
partir dos ativos financeiros mantidos por agentes econômicos tomadores de decisões
cruciais para o desenvolvimento socioeconômico. Apresentou a manutenção de
riqueza pessoal e corporativa sob forma de aplicações em produtos financeiros.
Reuniu argumentações lógico-racionais, na segunda e terceira seções, e evidências
empíricas, nas duas seções anteriores (quinta e sexta), para desmentir a hipótese da
“escassez de capital” (e/ou de “poupança”) no Brasil e afirmar que, pelo contrário, há
até abundância de capitais procurando “papéis”, isto é, produtos financeiros para se
adquirir. As circunstâncias atuais de alterações dos preços básicos relativos (juroscâmbio-impostos) favorecem a transição no mercado financeiro, indicada na quarta
seção.
Visto os estoques dos detentores de riqueza financeira “em última instância”, isto é,
dos capitalistas e trabalhadores de alta renda, deduz-se que o problema-chave, em

22

conformidade com a abordagem da circulação, é gerar os incentivos para os fluxos de
gastos em investimento, empréstimos e renda. Disparado o multiplicador, em
qualquer momento futuro, arbitrariamente escolhido, pode-se contabilizar a diferença
entre o valor agregado e o consumo no período, encontrando a poupança ex-post.
Na verdade, o problema existente é o contrário do diagnosticado pela sabedoria
convencional. O excesso de “poupança financeira”, isto é, de estoques de riqueza
imobilizados em “capital-morto” – ou “morto-vivo”, como é o utilizado em mera
rolagem dos títulos de dívida pública –, que leva à estagnação econômica. O
dinamismo ocorre quando esses ativos financeiros se transformam em passivos de
empréstimos, a moeda circula, os gastos são efetivados, a capacidade produtiva elevase com a ampliação da infraestrutura e a melhoria da logística, gera-se emprego e
renda, melhora o Estado de Bem-estar Social.
Portanto, do lado produtivo, as decisões cruciais são as de investimento. Ocorrem
quando o grau de endividamento é baixo, permitindo aos tomadores de empréstimos
assumir risco crescente, as expectativas de vendas e lucros são positivas, o grau de
utilização da capacidade produtiva, inclusive de energia e transporte, está acima da
capacidade ociosa planejada, há inovação tecnológica, por exemplo, extração de
petróleo em águas profundas, e/ou bônus demográfico favorável. Todos esses fatores
determinantes estão presentes na economia brasileira.
Do lado financeiro, está em gestação a miscigenação da economia de endividamento
com a economia de mercado de capitais. Haja visto as inovações financeiras recentes:
grandes empresas não-financeiras emitem títulos de dívida direta (debêntures e notas
promissórias) com longo prazo de vencimento, cujos lançamentos são operações
estruturadas por bancos que oferecem “garantia firme” de colocação junto aos
investidores e/ou na própria carteira de ativos. Em contrapartida, esses bancos emitem
Letras Financeiras (Subordinadas ou não), com dois ou cinco anos para vencimento,
que segregam em “administração de recursos de terceiros”, isto é, nos fundos de
investimentos. Os investidores desses fundos, devido à baixa taxa de juros de
referência, em termos reais, estão agora dispostos a assumir maior risco, mitigando o
risco privado com o risco soberano, com a finalidade de aumentar o retorno
financeiro.
As condições, portanto, estão favoráveis para se completar o circuito virtuoso,
acelerando a geração de fontes de financiamento em longo prazo para a construção da
infraestrutura e logística do Estado de Bem-Estar Social!
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