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CAPÍTULO 13 

CIRCUITO DE FINANCIAMENTO  

NA ECONOMIA BRASILEIRA1 

“Para um economista, a vida real é um caso especial”. 

1. Introdução 

Instituições financeiras, enquanto construções resultantes de ações coletivas, 
constituem fenômeno político. São, portanto, datadas e localizadas. Frutos de 
determinado contexto histórico, em certo país, sofrem o condicionamento da 
origem. Se não se adequarem às condições mutantes, correm o risco de ficarem 
esclerosadas.  

O institucionalismo, escola de pensamento econômico norte-americana, 
influenciada principalmente pela obra de Thorstein Veblen (1857-1929), 
desenvolve análise econômica baseada no estudo das estruturas, regras e 
comportamentos das instituições. Critica a ortodoxia pelo uso de modelos 
puramente abstratos em que se busca a generalização teórica, não levando em 
conta o ambiente institucional que envolve a economia. 

Nesta parte do nosso livro, referente a estudos do sistema financeiro, o nível 
de abstração vai ser, necessariamente, menor. Tendo como pré-requisito a teoria 
pura, vista anteriormente, agora vamos dedicarmos à teoria aplicada, isto é, à 
análise do funcionamento do sistema financeiro. Neste capítulo, o objeto vai ser o 
exercício de sua função principal: financiar.  

No contexto norte-americano, a desintermediação bancária, isto é, redução da 
fração de riqueza em circulação através dos bancos comerciais, era tendência 
predominante até que alguns foram autorizados a atuar como bancos universais. 
No Brasil, há “tropicalização antropofágica miscigenada” das “idéias fora do 
lugar”. Por isso, é interessante verificar o surgimento, aqui, de formas alternativas 
ao financiamento bancário, através de securitização, factoring, leasing, 
lançamento de ações, debêntures, eurobônus. Cabe também analisar o papel de 
instituições financeiras “não-monetárias”, cuja captação não se dá através de 
depósitos à vista, como o SFH (Sistema Financeiro de Habitação), o BNDES, e os 
investidores institucionais (fundos de pensão, seguradoras, fundos mútuos de 
investimento).  

Para não ficar no plano meramente descritivo ou fatual, vamos integrá-lo à 
Teoria do Circuito. O fluxograma desse circuito, apresentado mais adiante, 
oferece representação gráfica dos caminhos do financiamento. Como o objetivo 

                                            
1  Edição revista de artigo publicado em Economia e Sociedade. Revista do Instituto de Economia da 
Unicamp, nº 9, dez;97. 
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deste capítulo é esclarecê-lo, expondo-o, passo a passo, de forma aplicada à 
economia brasileira, ele segue os passos desse circuito, sendo dividido em quatro 
tópicos.  

O primeiro tópico apresenta breve “antecedente histórico” sobre o 
financiamento, durante o regime de alta inflação, vigorante até meados de 1994, 
na economia brasileira. O segundo trata da relação bancos-clientes (empresas 
não-financeiras), através do finance. O atendimento da demanda por liquidez que 
surge com a decisão de investir é necessário, para sua concretização, isto é, para 
a realização desse gasto discricionário planejado, distinto dos gastos rotineiros. O 
motivo finanças explicita a independência da decisão de investir em relação ao 
fluxo de renda "poupado", devido à existência do crédito. Crédito não é poupança. 
Em seus subtópicos, enfoca o endividamento das empresas e o financiamento 
bancário de curto prazo . 

O terceiro tópico diz respeito à etapa renda familiar - decisão de gasto em 
consumo ou imobiliário (“casa própria”) versus alternativa de aplicações tanto em 
bancos, via depósitos de poupança e Certificado de Depósito Bancário, quanto 
em fundos de pensão, seguradoras ou fundos mútuos de investimento. 
Especificamente, em subtópicos, examina crédito direto ao consumidor, factoring 
(desconto de cheques pré-datados), leasing (arrendamento mercantil), 
financiamento habitacional. 

No quarto tópico, o foco se dirige para o atendimento do funding para 
consolidação e alongamento do perfil das dívidas de curto prazo das empresas 
não-financeiras por parte dos citados investidores institucionais. Examinará o 
financiamento de longo prazo do BNDES e as alternativas do lançamento de 
ações e debêntures, no país, e de bônus e notes, no exterior. 

A conclusão completa o circuito com diagnóstico a respeito do mercado de 
crédito, tanto de curto, quanto de longo prazo, e do mercado de capitais. Defende 
que o problema do financiamento não é só de insuficiência de oferta de fundos de 
empréstimos, mas também de carência de demanda, nas condições contratuais 
oferecidas. Deduz que a política econômica deve estimular não o aumento da 
denominada “poupança ex-ante”, mas sim o circuito dinâmico do financiamento, 
ou seja, a decisão crucial de investir. 
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13.2. Antecedente histórico 

Ao contrário do que se propaga, a queda real dos empréstimos, durante o 
regime de alta inflação, não é só decorrente de “má vontade” dos banqueiros. O 
crédito efetivamente contratado estabelece interdependência entre oferta e 
demanda, ou seja, se ele diminui, trata-se não só de problema de carência de 
fundos para empréstimos, mas também de escassez de demanda por esses 
fundos, dentro das condições contratuais oferecidas. Em contrato mútuo, isto é, 
contrato pelo qual se transfere a posse de dinheiro a outrem, que se obriga a 
pagar-lhe, na mesma moeda, a quantidade recebida acrescentada dos juros 
aceitos, há permutação de interesses entre o mutuante e o mutuário, ou seja, 
reciprocidade de vontades. 

A hipótese-explicativa, para o estado do crédito pré-estabilização do nível 
de preços, é que o risco de fragilidade financeira torna-se imenso, dado o grau de 
indexação da economia.  

Há grande dispersão de preços relativos, quando se adota pluralidade de 
indexadores. Nessa circunstância, o tomador de empréstimo indexado pelo índice 
geral de preços tem de possuir estado de confiança tal na taxa de retorno de sua 
receita operacional que não lhe permita dúvida a respeito da superação do 
serviço da dívida. Em outros termos, tem de ser sempre, durante o período de 
empréstimo, líder na remarcação de preços de seus produtos acima da média 
ponderada dos preços dos produtos componentes da cesta básica de consumo. 
Aceitar taxa de juros real, acima da taxa de inflação, imprevisível além de 
horizonte de curto prazo, é opção de desesperados, aos quais os próprios bancos 
tentam demover. O problema maior não é a taxa de juros, mas a correção 
monetária sujeita a eventuais choques inflacionários. Há, portanto, fuga do crédito 
indexado. 

O risco do devedor é enorme. Quem recorre a empréstimos externos também 
não está isento, na medida que é submetido a maxidesvalorizações cambiais e 
choques dos juros internacionais. Os contratos internacionais têm cláusula de 
correção cambial e de repactuação periódica à taxa de juros vigente no mercado 
internacional (prime rate ou libor). Quem garante que contra outras surpresas? O 
governo, estatizando as dívidas externas (via Resolução 432, Circular 230, etc.), 
torna-se o maior devedor e efetua alguns expurgos na correção monetária da 
dívida interna, para ganhar solvência. A rentabilidade operacional das empresas 
pode ser insuficiente para pagar as dívidas. A estratégia de proteção adotada 
então pelas grandes empresas privadas é buscar zerar as despesas financeiras 
líquidas, reduzindo suas dívidas ao mínimo necessário e aplicando em ativos 
financeiros de maneira que os juros recebidos superem os juros pagos. 

O risco do credor amedronta os banqueiros. Nesse caso, o problema diz 
respeito ao valor efetivo das garantias oferecidas pelos devedores. A liquidez dos 
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ativos reais, em geral imóveis urbanos, é baixa, devido à atração maior das 
aplicações em ativos financeiros. Banco prudente evita ficar imobilizado. Para a 
realização das vendas desses imóveis, os preços podem ser tais que elas não 
ressarcem as perdas com as inadimplências. 

Porém, alcançada a estabilidade dos preços, o estado de crédito se modifica. 
A fixação do câmbio, na economia dolarizada (“urverizada”, sic), leva à queda da 
taxa de inflação. Com o aumento do poder aquisitivo médio real, infla-se a “bolha 
de consumo”. A expansão do crédito bancário é devido tanto ao aquecimento da 
demanda, quanto à compensação da perda do ganho inflacionário dos bancos 
com floating. Mas permanece certo resíduo inflacionário em função do próprio 
método de cálculo da taxa de inflação, da desindexação gradativa, da lenta 
convergência de variações dos preços relativos dos bens comercializáveis e não 
comercializáveis a nível internacional, etc. Como a moeda nacional não se 
desvaloriza de acordo com essa inflação, sofre sobrevalorização cambial, que 
provoca déficit no balanço comercial, por queda da exportação e aumento da 
importação) As empresas sofrem esmagamento das margens de lucro pela 
situação de menor competitividade, em fase de maior competição, devido à 
abertura externa da economia. Após choque exógeno como efeito de crise 
internacional, política restritiva da demanda agregada provoca aumento da 
inadimplência e, portanto, corte do crédito doméstico. Ocorrendo refluxo de capital 
externo e queda dos preços dos ativos, há grande risco de agravar a crise 
bancária. 

A busca de financiamento externo para compensar o déficit nas transações 
correntes e equilibrar o balanço de pagamentos leva à “armadilha da dívida”. Há 
limite, dado pela percepção do mercado financeiro internacional da situação dos 
macrofundamentos e/ou do ponto de inflexão do ciclo de preços dos ativos, para 
esse financiamento. Eventual ataque especulativo à moeda nacional resulta em 
insustentabilidade da reserva cambial e flexibilização do regime cambial. Há 
dificuldade de defesa com alta dos juros contra ataque especulativo à taxa de 
câmbio pelo risco de provocar crise sistêmica. Os mecanismos de defesa das 
reservas internacionais são, geralmente, o controle de fluxos de capital e a 
mudança de regime cambial. 
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13.3. Relação bancos-clientes 

13.3.1. Endividamento das empresas 

 O autofinanciamento aparece como maior fonte de recursos para o 
investimento, principalmente, na modernização de equipamentos, informatização, 
programas de qualidade e produção, reorganização interna e treinamento, bem 
menos em novas unidades, na maioria das empresas. Na segunda posição vem o 
BNDES como fonte para mais de 1/4 das empresas. Outras origens de recursos, 
em cerca de 1/5 delas, são os bancos privados e os empréstimos no exterior. 
Menos de 1/10 das grandes e médias empresas privadas se utilizam de recursos 
vindo da matriz no exterior, bancos estatais, empresas do exterior, incentivos 
fiscais, subscrição de ações e empresas nacionais, além de outros não 
discriminados. 

 O grande uso de autofinanciamento mostra que as empresas fogem do 
mercado de crédito devido, aparentemente, às taxas de juros. Quando há maior 
demanda por outras fontes, isto indica o esvaziamento do próprio caixa. Daí, a 
necessidade de buscar funding. 

 Após a estabilização dos preços, o endividamento das empresas cresce. 
Porém, há a tentativa de alteração o perfil do endividamento, crescendo o tomado 
em longo prazo, enquanto o em curto prazo cai. As dívidas em longo prazo em 
geral sugerem que as empresas voltam a fazer investimentos. Quando certa 
empresa utiliza linhas de financiamento de agências oficiais do exterior, ela está, 
necessariamente, importando máquinas e equipamentos. 

 Empresas capitalizadas, líquidas e com grau de endividamento 
relativamente baixo, em comparação internacional, que tradicionalmente não 
trabalham com alta alavancagem, pois não têm o hábito de tomar recursos de 
terceiros, oferecendo recursos próprios como garantia, passam, após a 
estabilidade de preços (e de câmbio) e a abertura competitiva, a optar por buscar 
recursos no mercado. Mas o ambiente macroeconômico composto por juros 
elevados, crédito interno escasso, moeda nacional valorizada em relação ao 
dólar, choque de consumo, devido a menor perda real de renda, atinge 
diferentemente as diversas empresas. Além desse ambiente, comum a todos 
agentes econômicos, é preciso analisar cada setor e cada empresa, para se ter 
avaliação melhor da situação financeira. Os graus de endividamento são 
heterogêneos entre empresas de acordo com porte, origem de capital, atividade, 
natureza jurídica, etc., e setores. Crescem mais em certos setores do que em 
outros. A mudança do perfil da dívida de curto para longo prazo é mais acentuada 
em empresas de determinado setor. 

 Empresa que, animada com o surto de consumo, toma dinheiro 
emprestado para expandir seus negócios se choca, depois, com medidas 
anticonsumo, com juros altos e refinanciamento escasso. Fica com dívida cada 
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vez mais cara, vendas em queda, rentabilidade menor e clientes também com 
dificuldades de cumprir seus pagamentos. Esse endividamento em curto prazo se 
refere a empresas que se financiam junto a bancos, fornecedores e mesmo junto 
ao governo, mediante atrasos nos pagamentos de impostos. Também ficam em 
situação desconfortável as empresas como revendedoras de veículos, 
supermercados, e distribuidoras em geral, que vivem do ganho financeiro com 
floating e não se adaptam ao fim da inflação. 

 O endividamento em si não é problema, desde que o projeto financiado 
gere receita futura suficiente para pagar empréstimo tomado. O problema surge 
quando escasseiam as melhores fontes de financiamento, que dispõem de 
recursos com prazo de carência maior e taxas de juros mais compatíveis. 

 Depois, com o abrandamento da política monetária e a facilidade do crédito 
de curto prazo, o endividamento bancário cresce em todos os setores. Eles 
buscam melhores condições de financiamento, querendo produzir mais, 
modernizar serviços e vender a prazo. O primeiro ano após Plano de 
Estabilização é marcado pela euforia, o segundo, pela grande inadimplência, e o 
terceiro, pelo amadurecimento das empresas, organizando-se para tomar 
empréstimos junto a bancos e conceder crédito a seus clientes. Antes, as 
empresas recorrem aos bancos para cobrir as grandes perdas com a 
inadimplência. Depois, os empréstimos passam a ser destinados à ampliação da 
produção. No entanto, em sua maioria, os empréstimos continuam sendo em 
curto prazo. 

 O risco do tomador de empréstimos a curto prazo é devido à tática adotada 
pelos bancos. Esta consiste em rolar as dívidas em prazos curtos, obrigando o 
cliente a arcar com juros cada vez maiores. O que não é pago é rolado, sempre a 
taxas crescentes. Sabendo que o cliente dependente desses refinanciamentos 
está condenado, cada banco trata, então, de procurar se ressarcir da maneira 
mais rápida possível. Seu raciocínio é que o cliente ali endividado também deve 
para outros bancos. Portanto, se afrouxa as condições de sua parte, o que sobrar 
de recursos será apropriado por quem endurecer, beneficiando o concorrente. Só 
clientes mais articulados obtém renegociações com o conjunto de bancos 
credores. A maior parte dos micros, pequenos e médios empresários 
descapitalizados não conseguem e não sobrevivem. Cabe ao banco central 
enfrentar este problema de desarticulação sistêmica. 

 Em novo modelo de financiamento, privilegiam-se instrumentos não 
diretamente bancários. Com base em recebíveis, ou em previsão de faturamento, 
a empresa não-financeira emite títulos de dívida direta e os coloca junto a 
investidores institucionais: seguradoras, fundos de pensão, fundos mútuos de 
investimento.  

 A “desintermediação bancária” não implica em redução da atuação dos 
bancos. Eles tornam-se os principais responsáveis, diretamente, ou através de 
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subsidiárias, pelo lançamento primário dos títulos de dívida direta e/ou de ações e 
pela administração de fundos mútuos de investimento. 

Há pelo menos quatro instrumentos, para sair da armadilha do  crédito 
junto ao sistema bancário:  

• commercial papers: papéis pré-fixados emitidos com lastro nas previsões de 
faturamento;  

• securitização de recebíveis;  

• desconto de contratos imobiliários, vendidos num mercado de hipotecas;  

• captar no mercado de euromoedas.  

Deve-se obervar que as grandes empresas, retirando-se do mercado de 
crédito convencional, indo em direção ao mercado de capitais, abrem espaço para 
as pequenas e médias. 

 Para a implantação plena do capitalismo financeiro, é necessário 
acelerar:  

• a modernização do mercado de capitais,  

• a reformulação da Lei das Sociedades Anônimas  

• o papel regulador da CVM - Comissão de Valores Mobiliários.  

Debate-se o fim da distinção entre ações ordinárias e preferenciais, a 
abertura de capital e profissionalização das empresas familiares, a transparência 
nos balanços contábeis, e o respeito aos acionistas minoritários.  

Dentro dessas reformas, discute-se também:  

• a criação de fundos de ativos, para previdência dos funcionários públicos,  

• a mudança do regime previdenciário de repartição em de capitalização,  

• a transformação de fundos sociais (com renda fixa) em fundos de 
investimentos (com renda variável). 

 Na reavaliação do circuito de financiamento, surge a hipótese de que não 
se tem problema de escassez de “poupança interna”. Há dinheiro suficiente para 
alavancar investimentos na área produtiva e, consequentemente, o crescimento. 
A massa de recursos aplicados pelos fundos mútuos de investimento, fundos de 
pensão e seguradoras representa colchão razoável de funding.  
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Boa parte do dinheiro dessas aplicações, investida em títulos de dívida 
pública, pode ser reaplicada em atividades produtivas. A anunciada utilização dos 
recursos da privatização de empresas estatais no abatimento da dívida mobiliária 
federal é totalmente insuficiente para evitar explosão do endividamento líquido do 
setor público, inclusive com o reconhecimento dos “esqueletos”, ou seja, dívidas 
já dadas como “mortas” pelos próprios credores.  

Além da receita pela venda propriamente dita das ações das empresas 
estatais, supostamente, há aumento da receita fiscal com o pagamento de 
impostos por essas empresas privatizadas. Mas somente com a diminuição dos 
encargos financeiros, devido à queda da taxa de juros básica, o crescimento da 
arrecadação fiscal e o gradativo resgate de títulos de dívida pública, há 
possibilidade de serem redirecionadas as aplicações de renda fixa para renda 
variável, propiciando transferência de recursos do mercado de crédito para o 
mercado de capitais. Através da correção da distorção no esquema de 
financiamento utilizado pelos tomadores de empréstimos, as empresas devedoras 
podem lançar ações e debêntures neste último mercado, elevando o grau de 
alavancagem financeira através de associações com novos parceiros. 

13.3.2. Financiamento bancário 

 O CMN - Conselho Monetário Nacional - aprova medidas que facilitam o 
acesso das empresas a recursos de terceiros. Qualquer sociedade anônima 
passa a poder captar recursos no mercado interno com a emissão de commercial 
papers, espécie de notas promissórias, com a intermediação dos bancos. 
Empresas comerciais e prestadoras de serviços são autorizadas a securitizar os 
créditos recebíveis, como as prestações de crediários. O capital de giro das 
empresas foi facilitado com a eliminação de entraves para elas emitirem 
debêntures lastreadas na securitização de recebíveis de qualquer natureza, 
cabendo aos bancos vendê-las no mercado. A participação dos bancos reduz os 
custos para as empresas, que, na prática, acabam transformando venda a prazo 
em operação à vista. Esta operação passa por Sociedade de Propósito Exclusivo 
(SPE), que securitiza os recebíveis. 

O fenômeno de emissão de títulos com lastro em créditos a receber, para 
serem lançados em mercados secundários, é conhecido por securitização. 
Securitização de empréstimos é a transformação de empréstimos em títulos 
negociáveis, que são revendidos a investidores. 

 Para deslanchar o crédito, é necessário, no entanto, recorrer a terceiro 
organismo, centralizador de informações e articulador do sistema bancário, ou 
seja, tomar precaução contra o risco sistêmico. Por exemplo, os bancos definem 
linhas de crédito para cada empresa conforme a capacidade de endividamento, 
mas não sabem ao certo quanto elas devem para todo o mercado. Isto ocorre, 
principalmente, no caso das companhias de capital fechado, pois há milhares 
dessas companhias. Por isso, os bancos criam central de informações para 
apontar o nível de endividamento de todas as empresas que fazem empréstimos 
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bancários. As instituições passam a fornecer dados à Central sobre o quanto 
estão emprestando a cada cliente, e em que prazo. Ela faz as contas e repassa 
os dados consolidados aos bancos. Para a criação e consolidação de Central de 
Risco de Crédito, montada também pelo Banco Central, é exigido o fornecimento 
de informações sobre as operações de créditos das instituições financeiras acima 
de certo montante, mas não abrange todas as operações de varejo, por falta de 
capacidade de processamento computacional dessas informações. 

 A medida faz parte de esforço da análise de crédito pelos bancos, induzido 
pela elevada inadimplência. O Banco Central exige dos grandes bancos a adoção 
de sistema de credit scoring, isto é, classificação de risco de crédito, que define 
parâmetros para avaliação dos clientes de excelente a inadimplente e empenho 
de capital próprio em garantia. Assim, ele pode advertir àqueles que estiverem 
fora dos parâmetros de risco considerados aceitáveis, forçando-os a constituir 
reservas adicionais. Em vez do nível de reserva bancária contra calotes ser 
definido pelo volume de empréstimos em atraso, os bancos passam a formar 
provisões conforme o risco potencial de seus clientes. 

Apenas grandes instituições financeiras têm credit scoring implantado e 
funcionando. O credit scoring é espécie de placar que avalia cada cliente com 
base em dados cadastrais, como idade, sexo, renda, tempo de serviço e estado 
civil, determinando, em função de parâmetros estatísticos, se o risco de crédito 
daquele cliente é alto ou baixo. Somente grandes instituições financeiras são 
dotadas de behaviour scoring, sistema que atribui pontuações com base no 
comportamento histórico do cliente. 

 No mesmo sentido precaucional, aumenta o mercado de vendor, 
modalidade de crédito relativamente segura para bancos. Quem costuma ser 
financiado pelo vendor são distribuidores e comerciantes de produtos no varejo. A 
operação representa risco muito baixo para o banco envolvido, porque a garantia 
da operação não é dada pelo financiado, mas sim pelo vendedor da mercadoria, 
geralmente, indústria sólida, com excelente risco de crédito e cliente do banco 
que está intermediando a operação. O fornecedor, que passa a receber à vista 
pelas suas vendas, é quem indica ao banco quais os compradores que devem ser 
financiados via vendor. Caso esse comprador não honre os pagamentos, o banco 
tem o direito de debitar automaticamente a conta corrente de seu cliente, a 
indústria. 

 A dificuldade no alongamento dos prazos de financiamento é que nem os 
devedores, no caso, os consumidores, nem os credores com passivo a curto 
prazo como as lojas, as financeiras, e os bancos, sabem como tratar o crédito em 
longo prazo. Antes, a mercadoria era entregue na casa do comprador pela loja 
vendedora, o que representava garantia adicional do crédito, pela comprovação 
do endereço. Com a massificação do consumo, qualquer cliente, inclusive 
morador de outra cidade, sai com eletrodoméstico de “pronta-entrega” da loja, 
pagando somente a entrada de uma série de prestações “a sumir de vista”... 
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 O risco do crédito ao consumidor se eleva à medida que o prazo 
aumenta, porque cresce a possibilidade de ocorrência de acidentes ou 
imprevistos com o tomador, inclusive de perda da fonte de renda, no caso de 
assalariado que se torne desempregado.  

Os credores reduzem os limites de crédito direto ao consumidor, por 
exemplo, de 30% para 20% da renda comprometida com o crediário, na medida 
em que alongam o prazo. Por outro lado, como os juros costumam subir 
progressivamente, de acordo com o prazo, os próprios clientes-consumidores 
evitam financiamentos mais longos. 

 O financiamento do capital de giro para as empresas tem alongamento, 
mas o empresário ainda considera o juro alto, para tomar esses recursos dos 
bancos, exceto no caso de uma operação subsidiada ou leasing. Mas aí já se 
trata de investimento e não capital de giro. Uma das principais consequências da 
liberação dos prazos, aliada à estabilidade da inflação, é justamente a grande 
demanda por recursos para financiar investimentos em longo prazo. Essa 
liberação estimula o consumo, e, consequentemente, as empresas sentem a 
necessidade de ampliar sua capacidade de produção. 

 

13.4. Financiamento aos gastos das famílias 

13.4.1. Crédito direto ao consumidor 

 Grandes redes varejistas recorrem ao mercado de capitais, para elevarem 
seu capital de giro e, portanto, ampliarem a capacidade de efetivarem operações 
de crédito direto ao consumidor. Para isso, utilizam tanto de lançamento de ações 
e debêntures conversíveis, com prazo de três anos, quanto de commercial 
papers, com vencimento em até 180 dias. Desta forma, usam linha de 
financiamento em longo prazo, adequada às operações. As emissões desses 
títulos de dívida direta, intermediadas por bancos, aprovadas pela CVM e 
analisadas por empresa de rating, visam os investidores institucionais e os 
estrangeiros. 

 As grandes cadeias de comércio varejista, capitalizadas, podem usar 
parcela maior de capital próprio para parcelar suas vendas. Essas grandes 
empresas de comércio funcionam como instituições financeiras, ganhando na 
diferença entre a taxa de juros que pagam na captação de recursos e a que 
cobram em seus crediários. Possuem também relacionamento privilegiado com 
determinado banco, que consegue captar e repassar-lhe recursos com custo 
menor do que obtem seus concorrentes. 

 No entanto, a maioria dos pequenos e médios lojistas não tem caixa para 
bancar mais do que os tradicionais três pagamentos com cheques pré-datados ou 
pagamentos parcelados em cartão de crédito, e tem de recorrer às financeiras 
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para manter seus clientes. A maioria dessas lojas sem fôlego financeiro têm baixo 
faturamento por ano. Há bancos e financeiras explorando esse nicho do mercado, 
em que a loja precisa ter certo volume mensal de financiamento, para manter 
acesso ao cadastro de milhões de clientes dessas lojas, que receberam 
financiamento. 

 As vendas do comércio são realizadas, basicamente (85%), a prazo. Os 
comerciantes têm ganhos financeiros superiores às receitas obtidas na atividade-
fim. Os ganhos maiores são das lojas que não dependem de bancos. O 
consumidor em geral calcula se pode pagar a prestação, sem observar o valor 
real dos juros embutidos nas prestações. O crediário com prazo mais longo é a 
forma utilizada pelo comércio para estimular as vendas, e instrumento de 
concorrência entre lojas. 

 Entretanto, o risco é a inadimplência, provocada pelo aumento da 
fragilidade financeira do consumidor, devido à imprudência no endividamento. O 
reajuste salarial anual gira, em média, em torno da taxa de inflação, mas quem 
compra a prazo paga juros reais absurdamente elevados. Entretanto, como a 
massa da população continua carente de uma série de produtos, estima-se que 
cerca de 80% dos consumidores que quitam carnês voltam a se endividar no 
mesmo dia, comprando novamente a prazo. 

13.4.2. Factoring 

 Há casos, mesmo em grandes lojas, de sérios prejuízos, provocados em 
grande medida pela falta de critérios no financiamento de clientes, aceitando 
cheques pré-datados sem garantias e sofrendo inadimplência de seus emissores. 
Isso coloca dúvida a respeito da capacidade de organização das finanças 
pessoais ou dos orçamentos domésticos por parte dos consumidores. 

 As empresas de factoring, isto é, fomento comercial, são companhias 
não-financeiras, pois factor é “casa compradora”, que descontam cheques pré-
datados e adiantam outros recebimentos de vendas a prazo para o comércio, 
mediante deságio sobre o valor de face deste ativo.  

As factorings pagam IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) como 
pessoas físicas. Sob o ponto-de-vista do governo, elas operam como 
intermediárias de contratos com pessoas físicas, trocando cheques pré-datados 
para o comércio. 

O factor trabalha com recursos próprios ou os capta através da emissão de 
debêntures ou commercial papers, ou de uma conta garantida junto aos bancos. 
Nesse caso, o factoring trabalha como intermediário de recursos, tomando, junto 
aos bancos, os recursos que são dificultados os empréstimos diretos aos 
pequenos e médios tomadores. Mas essa operação não se caracteriza como 
atividade financeira, porque a empresa de factoring não pode devolver o contrato 
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para o vendedor original da mercadoria, já que não tem o direito de regresso e 
não pode parcelar os pagamentos. 

 Medida governamental traz formalmente para o sistema bancário essas 
inovações financeiras, realizadas antes apenas por alguns bancos, através de 
companhias de factoring coligadas ou pela custódia informal dos cheques, dados 
como garantias nos empréstimos de capital de giro às empresas de factoring. 
Para os grandes bancos, a vantagem é novo acesso ao mercado de crédito para 
pequenas e médias empresas, que não têm limites elevados de empréstimos nas 
carteiras tradicionais de descontos de duplicatas e capital de giro. 

 Mas os bancos têm vantagem de “direito de regresso” contra eventuais 
calotes dos consumidores. Os cheques pré-datados que são devolvidos por falta 
de fundos têm o prejuízo arcado pelos lojistas. O risco do crédito é do lojista, caso 
contrário, não teria cuidado na concessão do financiamento via cheques pré-
datados. 

13.4.3. Leasing 

 O arrendamento mercantil, isto é, o leasing sofre redução nos novos 
negócios, após ter período de grandes negócios, quando os prazos de crédito 
direto ao consumidor se ampliam. Com o aumento do IOF, o leasing surge como 
alternativa natural ao crédito direto ao consumidor. Encarado como prestação de 
serviço, o arrendamento mercantil não é alvo de IOF, mas sim do ISS (Imposto 
sobre Serviços), cuja alíquota ao ano é bem menor do que a do IOF. 

O leasing é espécie de contrato de aluguel de bem durável, feito por 
Sociedade de Arrendamento Mercantil (SAM) com opção de sua compra ao final 
do financiamento, deduzindo de seu valor os aluguéis que pagou ao longo do 
tempo) ou seja, o cliente paga o financiamento ainda sem ter o bem em seu 
nome. 

Basicamente, trata-se de financiamento de médio a longo prazo, podendo o 
contrato incluir cláusula prevendo sua renovação ou compra do bem pelo 
arrendatário, por um valor previamente estabelecido. Pode ser o valor de mercado 
ou valor mínimo denominado Valor Residual Garantido (VRG), baseado no prazo 
da operação e/ou no tempo de depreciação ou da vida útil do bem. 

O leasing é forma da empresa de ter qualquer bem móvel ou imóvel, novo 
ou usado, nacional ou estrangeiro sem necessidade de comprar e perder capital 
de giro. A dedução de aluguéis, lançados contabilmente como despesa 
operacional, e a não imobilização de capital dão vantagens fiscais. Além disso, o 
leasing permite a modernização constante do equipamento, através de sua 
substituição, quando se tornar obsoleto. 

 O leasing operacional está muito ligado ao nível de investimento das 
empresas, à renovação de equipamentos e frotas. O leasing de veículos compõe 
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a maior parte da carteira do setor; máquinas e equipamentos, inclusive de 
informática, respondem por parcela maior da carteira do que a de imóveis e 
demais bens. A liberação do leasing para pessoa física é filão de mercado 
alternativo ao do crédito direto ao consumidor. 

 Enquanto o leasing financeiro é mais parecido com financiamento, sendo 
que há a opção de aquisição ou não do bem no final, o operacional se parece 
mais com aluguel. Neste caso, os custos de seguro e manutenção do bem 
costumam ficar por conta da Sociedade de Arrendamento Mercantil. O governo 
determina que o custo de financiamento do leasing operacional não pode 
ultrapassar certo percentual do valor do bem. As empresas do setor afirmam que 
essa norma o inviabiliza, devido a todas as despesas adicionais. 

13.4.4. Financiamento imobiliário 

 O Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) é apresentado como 
alternativa ao “falido” Sistema de Financiamento Habitacional (SFH) para 
financiamento sob critério de mercado. As regras do SFH e do uso do FGTS, na 
aquisição da casa própria, no que se refere a quais mutuários até certa faixa 
salários mínimos são beneficiados por financiamento mais barato, são fixadas por 
Conselho composto por representantes do Governo Federal, empresários e 
trabalhadores. Os recursos do Orçamento da União continuar financiando com 
subsídio moradia para famílias com renda até três salários mínimos. O SFI é 
direcionado aos imóveis destinados às classes média alta e alta. 

 A principal razão para a falência do SFH foi a renda dos mutuários não 
ser corrigida como as prestações do financiamento imobiliário, ou seja, a 
reposição dos salários ficar sempre defasada em relação ao crescimento da 
correção monetária dos depósitos de poupança.  

A queda dos salários reais refletia em fragilidade financeira dos mutuários, 
pois eles não conseguiam pagar o serviço da dívida com seus rendimentos 
correntes. Com os expurgos da correção monetária, gerou-se enorme subsídios 
lançados no “buraco do BNH” ou encampados pelo Fundo de Compensação de 
Variação Salarial (FCVS). Quando essas dívidas são “novadas”, isto é, 
reconhecidas formalmente pelo Tesouro Nacional, este as transformam em títulos 
de dívida pública (CVS) com vencimento em longuíssimo prazo, mas sendo 
remunerados por juros. É a maneira compulsória de se criar funding para lastrear 
o perdão das dívidas de potenciais clientes inadimplentes. 
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Outras características do SFH:  

• Estado como âncora do sistema;  

• garantias frágeis para o investidor privado;  

• baixa expectativa de retorno face ao risco, para o financiamento privado em 
longo prazo às camadas de baixa renda;  

• inexistência de mercado secundário de crédito;  

• alto custo para o mutuário;  

• concentração em imóveis residenciais;  

• descasamento entre a oferta e a demanda de financiamento para imóveis.  

O SFI tenta corrigir essas falhas com:  

• parceria entre o Estado e o setor privado;  

• desregulamentação;  

• constituição de garantias sólidas para o investidor;  

• criação de mercado secundário de títulos imobiliários;  

• maior atração para o investidor e conseqüente aumento da oferta de 
financiamento;  

• suposta queda do custos para o mutuário. 

 O governo estende às operações referentes a imóveis quatro 
instrumentos jurídicos:  

• a companhia securitizadora imobiliária;  

• os certificados de recebíveis imobiliários;  

• o regime fiduciário;  

• o contrato de alienação fiduciária.  

A companhia securitizadora imobiliária adquiri os créditos das empresas 
que fazem empréstimos para a aquisição e construção de imóveis, para 
securitizá-los, transformando-os em títulos padronizados, de maneira que tenham 
alta negociabilidade no mercado secundário. Na prática, a companhia emite 
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Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que são remunerados a taxa de 
juros fixa ou flutuante, para serem colocados junto aos investidores institucionais. 
No regime fiduciário, mesmo no caso de falência da companhia, o investidor 
resgata o papel e recebe integralmente sua remuneração. No contrato de 
alienação fiduciária, o credor poderá executar com rapidez a garantia, uma vez 
que a propriedade do imóvel só é transferida para o devedor depois da quitação 
integral da dívida. 

 O funding primário do SFI continua sendo formado com recursos 
captados por instituições financeiras que concedem crédito imobiliário como a 
Caixa Econômica Federal, bancos com carteiras de crédito imobiliário, e 
associações de poupança e empréstimos. A diferença é que essas instituições 
podem vender os respectivos créditos em mercado secundário, em operação 
típica de mercado de capitais, por intermédio de companhias securitizadoras. 

 

13.5. Relação investidores institucionais - mercado de capitais 

13.5.1. Investidores institucionais 

 No sentido de compreensão do papel sistêmico, exercido pelos investidores 
institucionais, vale a pena sumarizar as funções que, idealmente, espera-se que 
todo sistema financeiro cumpra. Convencionalmente, enfoca-se seis funções2: 

1. fornecimento de meios para compensar e liquidar pagamentos, facilitando a 
troca de bens, serviços e ativos. 

2. fornecimento de mecanismo para concentrar fundos dos indivíduos, facilitando 
a aquisição de ativos indivisíveis de grande escala e a diversificação da posse 
de ações das empresas. 

3. fornecimento de meios para transferir recursos financeiros ao longo do tempo, 
através de regiões e entre setores de atividade. Por exemplo, as famílias 
podem otimizar suas aplicações de fundos durante os ciclos-de-vida, o mercado 
de capitais facilita a separação entre proprietários e gerentes de empresas, os 
fundos de pensão acumulam provisões para aposentadoria e propiciam funding 
para se financiar o investimento empresarial. 

4. fornecimento de meios para administrar a incerteza e controlar o risco, via 
hedge, diversificação de portfólio e seguros, com separação entre 
emprestadores de capital de giro, para investimento produtivo, e fornecedores 
de capital de risco, que arcam com risco financeiro. 

                                            
2  DAVIS, E. Philip. The role of institutional investors in the evolution of financial structure and 
behaviour. The future of the financial system. Australia, Proceedings of a Conference - Reserve Bank of 
Australia, 1996. 
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5. fornecimento de canais para se informar dos preços dos ativos, ajudando a 
coordenar as decisões descentralizadas, nos vários setores da economia. 

6. fornecimento de meios para lidar com problemas, tais como informação 
privilegiada, controle e constrangimento de contratos, risco moral, seleção 
adversa, etc. 

 Essas funções têm sido crescentemente assumidas por investidores 
institucionais. Inovações financeiras estabeleceram mercados secundários para 
títulos recebíveis, via securitização, nos quais as chamadas “instituições 
financeiras não-monetárias” cumprem papéis tradicionalmente preenchidos por 
bancos. 

 Certa combinação de fatores é considerada responsável pelo crescimento 
dessas instituições. Do lado da oferta, inovações relacionadas à securitização 
reduziram seus custos, por exemplo, via melhorias na estrutura do mercado de 
capitais redutoras de custos de transação, disponibilidade de melhor informação 
sobre preços dos ativos, uso de derivativos no controle de risco. Tornaram-nas 
capazes de preencher larga faixa de funções, facilitando o crescimento do 
mercado de fundos e possibilitando a securitização dos empréstimos. Seu próprio 
crescimento lhes propiciou capacidade de exercer controle sobre seus devedores. 
Os bancos tiveram menor competitividade, inclusive oferecendo menos produtos 
financeiros atraentes, devido às obrigações regulatórias e à necessidade de 
diminuir a alavancagem financeira, face às perdas com empréstimos.  

Do lado da demanda, esses investidores institucionais, inclusive os fundos 
de pensão, são capazes de preencher tanto a carência de funding para 
consolidação financeira em longo prazo das dívidas de curto prazo, por parte das 
empresas endividadas, quanto a necessidade de aplicações financeiras de longo 
prazo, com altas taxas de retorno e baixo risco, por parte da população 
envelhecida e não atendida pela previdência social. Para tanto, têm sido 
estimulados por incentivos fiscais. 

 Em termos gerais, o crescimento dos investidores institucionais se relaciona 
com o do mercado de capitais. Conceitualmente, mercados de ativos são meios 
através dos quais títulos de propriedade podem ser subdivididos e tornados 
negociáveis, para facilitar a diversificação de risco.  

Apesar da tendência geral dessas instituições espraiarem, o contraste entre 
países quanto ao tamanho do mercado de crédito e do mercado de capitais 
ressuscita a questão de se os mercados de capitais são precondição do 
desenvolvimento dos investidores institucionais ou se essas instituições podem 
emergir primeiro, e então estimularem o desenvolvimento do mercado de capitais. 
Na realidade, parece haver relação de “mão-dupla”. Embora essas instituições 
financeiras possam se desenvolver com base no mercado de crédito, sua maior 
vantagem está no mercado de capitais. Empréstimos requerem monitoramento, 
portanto, as relações de clientela podem dar aos bancos certa vantagem 
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comparativa, em economia de endividamento. Negociações e compartilhamento 
de riscos são mais eficientemente empreendidos em economia de mercado de 
capitais, onde os custos de transações são menores. Então, a existência de 
mercado de capitais facilita o crescimento dos fundos mútuos de investimento. 
Pode também estimular o desenvolvimento de fundos de pensão. Mas essas 
instituições instigam, mais adiante, o crescimento do mercado de capitais. 

 Assim, justifica-se a discussão a respeito da predominância da 
economia de endividamento ou da economia de mercado de capitais. 
Debate-se até que ponto os modelos estrangeiros, como o anglo-saxão (sistema 
financeiro baseado em mercado de capitais), o franco-nipônico (baseado no 
crédito público), e o germânico (baseado no crédito privado), são referências 
úteis. A conclusão a ser tirada parece ser que não há “o” caso brasileiro puro, 
mas sim miscelânea “canibalizada”, parecida um pouco com outros, mas diferente 
de tudo. É a “tropicalização antropofágica miscigenada”. 

Como foi visto, focalizam-se nos investidores institucionais todas as 
esperanças de constituição de novo esquema de financiamento, em economia 
estável, sem as distorções do “curto-prazismo” do regime de alta inflação. Em 
outros termos, na transição de economia de endividamento para economia de 
mercado de capitais, são necessárias não só as instituições que propiciam 
finance, mas também as que forneçam funding. 

“Os investidores institucionais estão sempre presentes no mercado de 
capitais, pois suas aplicações são compulsórias, de acordo com as normas de 
composição de suas carteiras, baixadas pelo Conselho Monetário Nacional , com 
o duplo objetivo de reduzir o risco de seus investimentos e de direcionar recursos 
para aplicações consideradas prioritárias pelo governo. A atuação dos 
investidores institucionais é fundamental para o mercado, pois, pelo seu peso, no 
contexto, eles garantem o nível de estabilidade do mercado [são market makers]. 
Da mesma forma, o especulador garante o nível de liquidez do mercado”3. 

O enfoque aqui será somente destacar as dimensões desses investidores 
institucionais. Remete o leitor à literatura especializada, para aprofundamento. 

 As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC)  
são também chamadas de fundos de pensão. É nome consagrado pela prática, 
embora não conste da lei, e que resultou da versão imperfeita da expressão 
inglesa “pension funds”. A versão mais adequada teria sido “fundos de 
previdência”, já que pensão, no Brasil, é termo mais associado a tipo específico 
de benefício previdenciário, pago a cônjuge sobrevivente e filhos menores de 
algum segurado em regime previdenciário, e não à previdência em sentido amplo, 
que abrange, além das pensões, benefícios por doença, invalidez, aposentadoria, 
etc. 

                                            
3  FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. Rio de Janeiro, Qualitymark, 
10ª ed., 1997. P. 308/9. 
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Fundos de pensão são pessoas jurídicas de direito privado que “têm como 
objeto a administração e execução de planos de benefícios de natureza 
previdenciária”. Gerem, portanto, recursos de terceiros, isto é, dos participantes, 
acumulados em um ou mais planos de benefícios de caráter previdenciário, sendo 
que, no caso de administrarem mais de um plano, a contabilização e controle 
devem ser feitos de forma segregada por plano, e consolidados por EFPC. 

O sucesso no objetivo principal do fundo de pensão, que é pagar 
benefícios, depende do êxito na aplicação dos recursos de terceiros que ele 
arrecada e que, na qualidade de administrador, investe. 

Aspectos fundamentais dos investimentos em fundos de pensão:  

são recursos de terceiros, portanto, devem ser geridos com a prudência 
que esta situação exige, principalmente, porque sua finalidade é pagar benefícios 
quando há perda da capacidade laborativa do participante seja por morte, seja por 
invalidez;  

são recursos de vulto, porque são resultado da reunião da aplicação 
previdenciária de várias pessoas, para ser investida coletivamente;  

são recursos disponíveis por longo prazo, porque, em geral, a relação de 
um participante com seu plano de previdência administrado por fundo de pensão 
dura décadas;  

são recursos destinados a se tornarem líquidos, porque em algum 
momento deverão ser convertidos em dinheiro para pagamento de benefícios 
previdenciários (renda mensal, pecúlio, etc.). 

Ainda que as EFPC sejam pessoas jurídicas de direito privado, que gerem 
recursos de terceiros igualmente privados, ou seja, pessoas físicas participantes 
dos planos de previdência, a sua atividade é disciplinada pelo Poder Público. O 
Estado regula a atuação dos fundos de pensão, porque ela resulta na formação 
de funding previdenciário de grandes proporções que:  

• tem origem em esforço coletivo de diversas pessoas físicas e jurídicas, 

• conta com incentivos fiscais por parte do Estado,  

• tem a finalidade social de pagar benefícios, 

• possui capacidade de impulsionar ou retrair atividades econômicas 
específicas. 
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O mercado de seguros surgiu da necessidade de proteção coletiva para 
perdas individuais. Com o pagamento antecipado de certa quantia denominada 
prêmio, que representa pequena parcela do valor do bem segurado, após o dano 
ou a perda do bem, chamado sinistro, é possível receber indenização que permita 
a reposição integral desse bem segurado. Para arcar com os eventuais sinistros, 
as seguradoras, que são gestoras da racionalidade de aceitação de riscos, 
constituem fundo de reserva técnica que garanta o pagamento desses sinistros. 
Tornam-se, sujeitando-se às normas sobre a aplicação de suas reservas técnicas, 
grandes investidores institucionais do mercado de capitais. 

O seguro é produto de grande interesse de comercialização pelos bancos 
múltiplos. Os maiores retornos patrimoniais das seguradoras têm parte importante 
do lucro em companhias de capitalização ou previdência privada, além de 
obterem elevados ganhos financeiros  com o grande valor disponível em caixa. 
Embora a maior aplicação das reservas técnicas seja ainda em títulos de dívida 
pública federal, a tendência é o aumento do volume de recursos aplicados pelas 
seguradoras em renda variável, devido à estabilização econômica e o 
consequente desenvolvimento do mercado de ações. O aumento da demanda por 
produtos como previdência e seguro de vida, considerados de longo prazo, 
permite evitar as turbulências de curto prazo desse mercado bursátil, concentrado 
em ações de poucas empresas. 

A aplicação em Fundos Mútuos de Investimento se caracteriza pela 
aquisição de cotas de aplicações abertas e solidárias, representativas do 
patrimônio do Fundo, que têm o benefício da valorização diária. Embora os 
aplicadores tenham o direito de resgatar suas cotas em prazo curto, nem todos o 
fazem ao mesmo tempo. Assim, sempre fica uma grande soma disponível, que 
pode ser aplicada, seja em títulos de renda fixa, seja em títulos de renda variável. 

As autoridades econômicas determinam os limites de composição da 
carteira de cada tipo de fundo, o que, por sua vez, determina o seu perfil de 
liquidez. No entanto, a escolha da composição de risco e de rentabilidade é 
realizada por cada instituição financeira administradora de fundos mútuos de 
investimento. 

O conceito do chamado chinese wall é que deve existir, dentro das 
instituições financeiras, a nítida separação entre a Administração dos Recursos 
Próprios, em suas Tesourarias, e a Administração dos Recursos de Terceiros. Os 
fundos mútuos de investimento são autorizados a aplicar apenas percentual 
menor de seu patrimônio em títulos de renda fixa de emissão de instituições 
financeiras coligadas, para não concentrar risco. 
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De acordo com a volatilidade do fundo, ou seja, a dispersão para baixo 
ou para cima da rentabilidade diária em relação à média da rentabilidade em 
determinado período, Fortuna4 classifica os fundos mútuos de investimento em: 

 fundos de curto prazo: baixíssima volatilidade com liquidez diária; 

 fundos de renda fixa: baixa volatilidade; 

 fundos de renda variável e fundos hedge: média volatilidade; 

 fundos de ações: alta volatilidade. 

13.5.2. Financiamento em longo prazo 

 Os setores de infra-estrutura e exportação são os que mais demandam 
recursos do BNDES. Ele também aloca capital para concessão de empréstimos a 
projetos de investimento e financiamento às exportações. O perfil dos 
empreendimentos pode ser tanto para reposição de máquinas e equipamentos 
quanto para novas fábricas ou plantas industriais. 

O Sistema BNDES, isto é, o próprio BNDES e suas subsidiárias FINAME- 
Agência Especial de Financiamento Industrial e BNDESPAR-BNDES 
Participações, presta colaboração financeira às empresas cujos projetos sejam 
considerados prioritários no âmbito de suas políticas operacionais.  

O Sistema BNDES apóia, nos setores de atividade de Indústria, Infra-
estrutura, Agropecuária e Comércio e Serviços, os projetos que tenham por 
objetivos: 

 implantação, expansão, relocalização, modernização; 

 capacitação tecnológica; 

 exportação de máquinas e equipamentos; 

 melhoria de qualidade e aumento de produtividade; 

 reestruturação e racionalização empresarial; 

 conservação do meio ambiente; 

 conservação de energia; 

 gastos com infra-estrutura econômica e social; 

 participação de capitais privados nos investimentos em infra-estrutura. 
                                            
4  FORTUNA; op. cit.; p. 230. 
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O custo do financiamento concedido pelo Sistema BNDES é composto pela 
TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, acrescido de certo spread para cada 
produto, setor de atividade e região, que inclui a comissão do repassador, quando 
for o caso. Ele opera, direta ou indiretamente, através de agentes financeiros 
públicos e privados credenciados, como bancos de desenvolvimento, bancos 
comerciais, bancos de investimento, bancos múltiplos. O prazo de pagamento, ou 
seja, carência e amortização, varia com o produto e de acordo com a capacidade 
de pagamento do empreendimento, da empresa ou do grupo econômico. 

 As principais fontes de recursos para financiamento do BNDES são:  

• o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador); 

• o retorno dos financiamento feitos;  

• a captação de dinheiro no exterior. 

 Um dos principais negócios vislumbrados pelos bancos é a área de project 
finance. Consiste em dividir o risco entre o empreendedor e o financiador, os 
quais são remunerados pelo fluxo de caixa proporcionado pela entrada em 
operação do empreendimento. É de grande utilidade na expansão de empresas 
em atividades que exigem elevados investimentos iniciais, como hidroelétrica, 
telecomunicações, estradas de ferro, saneamento básico, mineração, etc. A 
queda dos ganhos em outros tipos de operações e a perspectiva de grande 
demanda de recursos, está levando bancos de investimentos a se prepararem 
para explorar o novo filão. 

A BNDESPar, por exemplo, idealizou programa de private equity com a 
constituição de família de fundos de ações (fechados) de carteira livre, em que 
tem participação de 20% do patrimônio de cada fundo, até certo limite absoluto. 
Representa a alavancagem de recursos de longo prazo para capitalização de 
empresas emergentes com compra de participação no capital, além de estimular 
a indústria de fundos. Os investimentos são feitos à medida em que há 
identificação e aprovação de projetos ligados à emissão primária de ações e 
destinados à expansão e modernização de empresas.  

São fundos de investimento em ações de 2ª e 3ª linhas, destinados a 
investidores institucionais, reunindo pequenas participações em lotes 
estratégicos, capazes de garantir ao administrador condições de acompanhar de 
perto o desempenho das companhias e de se tornar o formador de mercado 
(market maker) para esses papéis. Pretende-se o registro das cotas desses 
fundos em bolsas de valores, para negociação no mercado principal ou no de 
balcão, obtendo mercado secundário para dar liquidez aos investidores. 
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Os fundos de private equity são especializados em comprar participações 
em empresas, para vendê-las mais tarde. Ao contrário do investidor em bolsa de 
valores, que torna-se acionista passivo da companhia, o investidor em private 
equity é sócio ativo, que participa de suas decisões estratégicas. 

13.5.3. Mercado de capitais 

Na teoria, as Bolsas de Valores representam o meio mais barato das 
empresas obterem recursos para investimentos, que é premissa básica de 
crescimento autossustentado. Porém, bolsas podem ser insignificante, em termos 
macroeconômicos, se movimentam, em média, baixo volume por dia, em negócios 
concentrados em poucas ações. 

 A concentração do mercado acionário em papéis de poucas empresas 
justifica-se pela possibilidade das operações especulativas no mesmo pregão, 
chamadas de day trade, no mercado de opções e de futuros. Outras empresas 
não preenchem, nesse caso, os requisitos necessários para mercados mais 
especulativos.  

A concentração dos negócios indica que as bolsas de valores não têm 
servido ao propósito de capitalização das empresas privadas. Muitas empresas de 
capital aberto só se tornaram sociedades anônimas por casuísmo, ou seja, para 
captar recursos esporadicamente por meio de debêntures e não para buscar 
sócios na bolsa de valores. 

Os donos de empresas familiares não permitem que parcelas significativas 
ou dominantes do capital da empresa estejam em poder do mercado. Há 
relutância dessas empresas em abrir seu capital, o que pode ser explicado pelo 
esperado baixo valor de mercado das ações em relação ao valor patrimonial.  

 Os fundos de pensão, eventualmente, se tornam o maior investidor em 
ações, só sendo superados em certas ocasiões por fundos de investimento 
estrangeiro. São os únicos investidores com os quais as empresas de capital 
aberto podem contar permanentemente. Assim, o mercado acionário se torna 
concentrado nas mãos de investidores institucionais, pela ordem, fundos de 
pensão, bancos administradores de fundos mútuos de investimento e 
seguradoras. Estima-se que a presença de pessoas físicas no mercado não 
alcança percentual expressivo do volume total de negócios. Há ausência desses 
investidores pessoas físicas por causa de experiências insatisfatórias e prejuízos 
decorrentes de quedas históricas nas bolsas de valores. As altas taxas de juros 
também atraem investimentos em títulos de renda fixa, assim como a alta taxa de 
inflação atrai para aplicações indexadas. 

 Outro dos dilemas do nanico mercado de ações é o descaso das empresas 
abertas com acionistas minoritários. Os pequenos sócios são geralmente tratados 
como investidores de segunda classe, devido à distorção na estrutura de capital 
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das companhias abertas. Como elas podem ter 33% do capital em ações 
ordinárias (com direito a voto) e 66% em preferenciais (com preferência no 
pagamento de dividendos), o sócio majoritário pode controlar alguma empresa 
aberta com propriedade de apenas 17% de seu capital, sendo 51% das ações 
ordinárias. Isto estimula a falta de profissionalismo no trato com os minoritários. 

 A grande maioria dos negócios são feitos com ações preferenciais. Nos 
Estados Unidos e na Inglaterra, o percentual das ações ordinárias é de 100%. Se 
os empresários arriscassem de fato o controle das empresas, colocando mais 
ações ordinárias na Bolsa de Valores, provavelmente, elas seriam melhor 
administradas e muito mais eficientes. O mercado de capitais cresceria muito 
mais. 

 A preferência dos megainvestidores, como fundos de pensão, fundos de 
capital estrangeiro, seguradoras, instituições financeiras e fundos diversos, é por 
grandes empresas que tenham muitos títulos em circulação. São as empresas 
cujos papéis contam com pronta liquidez e grande volume em circulação, que 
estão em condições de absorver as ordens de compra e venda dos investidores 
institucionais. 

 Nesse contexto de baixa, a maioria das empresas deixa de fazer emissões 
públicas de ações. Os investimentos são diminutos e as empresas, capitalizadas, 
preferem ter liquidez com sobras de caixa, para obtenção de receitas financeiras. 
Em vez de emitir ações para colocá-las junto ao público, as empresas optam por 
recomprar, retirar do mercado as próprias ações, que estão desvalorizadas, como 
forma de investimento. Esse comportamento das sociedades anônimas acaba por 
provocar grande escassez de papéis que o mercado costuma chamar de “segunda 
linha”. 

 Esse quadro do mercado acionário necessita mudar, quando a economia, 
estabilizada, começa a exigir novos investimentos. Ganhos rápidos e fáceis no 
mercado de aplicações financeiras deixam de existir. Para investir na produção, a 
melhor forma de capitalização é o mercado de ações. Os fundos de pensão, nesse 
novo cenário, preferem ações ordinárias, para que possam participar, se não do 
controle, pelo menos da orientação estratégica da empresa. Em economia estável, 
é possível pensar em dividendos como forma de rendimento. Os fundos de 
pensão, em suas decisões de investimento, dão também preferência às ações de 
empresas rentáveis, que distribuam parte de seus lucros. 

 Sendo assim, o mercado primário de capitais amplia muito sua absorção de 
ações e títulos financeiros como debêntures e notas promissórias. A 
underwriting (subscrição) é uma das operações cuja prática é explicitamente 
autorizada aos bancos de investimento e bancos múltiplos com a carteira de 
investimentos. Consta da intermediação do lançamento primário, no mercado de 
capitais, de ações, debêntures ou outro título mobiliário qualquer, em que o banco 
recebe certa comissão proporcional ao volume colocado. Pode ou não existir o 
compromisso formal da instituição financeira coordenadora da operação garantir a 
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colocação de determinado lote de ações a certo preço, previamente pactuado 
com a empresa emissora. Um stand-by ocorre quando o banco assume a 
subscrição, após determinado prazo. 

Debênture é título emitido por sociedade anônima, com garantia de seu 
patrimônio e com ou sem garantia subsidiária da instituição financeira que a lança 
no mercado, para obter recursos em médio e longo prazo, destinados 
normalmente a financiamento de projetos de investimento ou alongamento do 
perfil de endividamento. Ela garante ao comprador juros periódicos e reembolso 
do principal, que é o valor nominal da debênture, na data do seu vencimento, não 
dando direito de participação nos bens ou lucros da empresa. 

O setor financeiro, em especial as sociedades de arrendamento mercantil, 
lidera as captações de recursos através da emissão de debêntures, sendo 
responsável por mais da metade dos novos lançamentos. As empresas de leasing 
só podem captar seu funding com a emissão de debêntures. As empresas de 
administração e participações elevam sua participação. O setor de comércio, por 
sua vez, está descobrindo as oportunidades oferecidas no mercado de 
debêntures, sendo as principais o custo de captação e o fato dos papéis serem 
lastreados em recebíveis. 

 As emissões estruturadas de debêntures consistem em lastrear o papel em 
recebíveis securitizados. As notas promissórias ou documentos que comprovam o 
faturamento da empresa interessada são garantias das debêntures. Uma 
Sociedade de Propósito Específico (SPC - Special Purpose Company) é criada, 
para adquirir os recebíveis da empresa que a constituiu pela emissão debêntures. 
Certo banco, nomeado para ser o agente fiduciário ou trustee, é o responsável 
pela gestão de caixa da SPC. No resgate das debêntures, a SPC se extingue 
automaticamente. Esse tipo de empresa, classificada como empresa de 
administração e participação, é a que mais emite debêntures para captar recursos 
destinados à reestruturação e alongamento do perfil de seus caixas ou iniciar 
empreendimentos. Fundos de pensão são grandes compradores dessas 
debêntures perpétuas e de participação, ou seja, adquirem o direito aos lucros 
totais gerados pelos empreendimentos, quando eles estiverem em ação. 

 As debêntures conversíveis em ações são outro mecanismo de captação, 
já que as resoluções do Banco Central aumentam a possibilidade de os 
investidores estrangeiros aplicarem recursos nesses papéis, desde que tenham 
prazo mínimo de três anos. Esses papéis têm custo menor para as empresas, em 
relação às debêntures simples. As companhias podem estipular taxas menores 
aos investidores porque também oferecem a alternativa de conversão do título de 
renda fixa em ação, ou seja, renda variável. Em suma, fica mais vantajoso 
enfrentar todo o processo e gastos com abertura de capital para obter recursos 
mais baratos no mercado. 

 Como visto, uma das maiores “barreiras à entrada”, no mercado acionário, 
é a altíssima concentração dos negócios, realizados nas bolsa de valores, em 
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poucas ações. As demais ações, sem liquidez, perdem preço. Daí surge a falta de 
estímulo do empresário em lançar novas ações, porque o preço de mercado soma 
entre baixo percentual do patrimônio da companhia. Fazer “chamada de capital”, 
ou seja, emissão de ações, nessas condições, significa vender as ações mais 
barato que o dinheiro já investido na empresa. Assim, muitas empresas 
providenciam a abertura de seu capital, simplesmente, para cumprir pré-condição 
do lançamento de suas debêntures. 

 A necessidade de captação de recursos para investimento acaba levando o 
empresário, tradicionalmente refratário ao mercado de capitais, a buscar novos 
acionistas no exterior. Antes do boom das bolsas de valores, justificativa comum 
entre os empresários, para não fazer captações através de ADR (American 
Depositary Receipts), era o risco de diluição do capital do controlador a preços 
baixos. Depois da alta das cotações, torna-se mais compensadora a captação 
através de ações. 

O termo “bônus” (bond) é usado, convencionalmente, no exterior, para 
designar título com mais de dez anos. Para os títulos com prazo menor, utiliza-se 
o termo “notes”. Eurobônus e euronotes caracterizam esses títulos, 
denominados em dólar, emitidos fora dos Estados Unidos. Tais lançamentos, para 
captação de recursos em valores elevados por empresas de projeção 
internacional, são feitos através de bancos sindicalizados. 

O Banco Central determina o prazo mínimo de captação no mercado 
internacional por meio da emissão de títulos (bônus ou commercial papers), das 
operações de empréstimos entre empresas ou das operações 63, pelas quais um 
banco, no país, contrata empréstimos no exterior e repassa, internamente, às 
empresas. 

 No que diz respeito à captação de recursos no exterior, ao contrário do 
passado, quando o setor público rolava dívida junto a número relativamente 
pequeno de bancos internacionais, a maioria da tomada de empréstimos em 
moeda estrangeira, para investimentos produtivos privados, passa a ocorrer no 
mercado de eurobônus e notes. A dívida é distribuída amplamente entre fundos 
mútuos de investimento, fundos de pensão e fundos de hedge estrangeiros.  

 Há tendência de desintermediação bancária, no mercado, quando se trata 
de operações de funding das empresas não-financeiras. Estas preferem captar 
recursos no mercado de capitais internacional, ao invés de captar no mercado de 
crédito nacional, exceto no caso de financiamento a longo prazo do BNDES. No 
exterior, quase a totalidade das operações de funding se fazem no mercado de 
capitais. 

 O problema é a vulnerabilidade da economia local à saída de dólares 
vindos do exterior. Tal como na Teoria do Caos, que revela “a influência do vôo 
de alguma borboleta na China sobre a formação de furacões no Caribe”, a 
elevação do juro nos Estados Unidos causa terremotos nas bolsas de valores 
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mundiais. Em geral, quando a taxa de juros sobe, elas caem. Os 
megainvestidores internacionais podem resgatar seu dinheiro, aplicado no 
mercado local, para cobrir eventuais prejuízos em sua terra natal ou para aplicar 
em títulos de renda fixa norte-americanos, que se tornam mais atraentes do que 
aplicações no instável mercado nacional. 

 

13.6. Conclusão 

 Na prática, a fonte mais importante de financiamento de investimentos 
consiste na reinversão de lucros.  

O princípio central da teoria de Adrian Wood é que “o volume de lucro que 
certa empresa estabelece como meta a ser atingida é determinada pela 
quantidade de investimentos que ela planeja efetuar”5. A condição necessária 
para que a empresa esteja apta a financiar seu projeto de investimento através de 
lucros retidos é que o valor presente líquido do projeto seja positivo, quando 
descontada à taxa de juros vigente. Caso contrário, a empresa faria melhor 
negócio emprestando o dinheiro para terceiros. Mas esta condição também 
implica em, se não houver disponibilidade de lucros retidos, a empresa tomar o 
dinheiro emprestado, pois logicamente isto propiciará alavancagem financeira 
de seus ganhos. Os rendimentos do projeto serão suficientes para pagar os juros 
e o principal, sobrando ainda lucro para ser retido. 

 Como foi visto, no regime de alta inflação, juros reais positivos e correção 
monetária instável afugentam as empresas do crédito indexado. Raro é o projeto 
de investimento que propicia taxa de retorno a longo prazo acima do retorno 
acumulado em uma série de aplicações financeiras em curto prazo, ou pior, acima 
do spread bancário colocado sobre essas taxas de captação ou de aplicação sob 
o ponto de vista do investidor. A opção das empresas, nesse caso, é recorrer ao 
autofinanciamento. Este consiste, então, em mecanismo inflacionário de 
financiamento: aumentar sempre preços relativos, para gerar lucros reais. 

 Mas a abertura externa e a estabilidade da economia tiram das empresas o 
poder de fazer o preço (price maker) dos produtos. Tornam-se tomadoras de 
preços (price taker): quem faz preço passa a ser o mercado internacional.  

Em regime de alta inflação, a empresa “testa” o teto do mark-up que o 
mercado, sem opção de disponibilidade de importados, aceita: sua margem de 
lucro efetiva fica acima da margem histórica sobre custos, pois contém certa 
margem de segurança. Incorre em risco de perda de vendas, ou seja, ficar com 
excesso de estoque, mas não de descapitalização, que lhe retira a capacidade de 
repor estoque. Opta por superestimativa (e não subestimativa) dos preços.  

                                            
5  WOOD, Adrian. Uma teoria dos lucros. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1980. p. 14. 
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Em regime de preços estáveis, a empresa precisa controlar custos e 
aceitar somente a margem de lucro que  se adequa ao preço determinado pelo 
mercado. Pensa menos na margem de lucro em vigor e mais no retorno do capital 
em médio e longo prazo. Operando com margem de lucro menor, tenta vender 
mais, para manter a massa de lucros. 

 Para vender mais, aproveitando a massificação do consumo, as empresas 
têm de expandir a capacidade produtiva, o que exige recursos para 
investimento a longo prazo. Não contando com lucro retido no volume 
suficiente, necessitam recorrer ao incipiente mercado de capitais ou incorrer em 
risco cambial. 

 Segundo Wood, “na prática, as novas emissões de ações são uma fonte de 
financiamento secundária. As firmas raramente fazem novas emissões e quando 
o fazem, as somas de dinheiro levantadas são comparativamente pequenas. Em 
certa medida, isto ocorre porque as empresas são dissuadidas pela 
inconveniência e pelos custos administrativos e de corretagem que as emissões 
implicam. Todavia, a principal causa da raridade das novas emissões é que estas 
não são apreciadas pelos acionistas a longo prazo”6.  

 Nova emissão, geralmente, só ocorre em época de boom da bolsa de 
valores, pois senão, por aumentar a oferta de ações da empresa face a dada 
demanda (ou em queda), tende a diminuir o preço delas e a infligir perda de 
capital aos acionistas. Portanto, a emissão de ações, em conjuntura especulativa 
favorável, norteia-se mais pela oportunidade oferecida do que pela necessidade 
de intensificação da expansão acima da  capacidade de autofinanciamento, 
definida ao nível da concorrência7. 

 Para concluir,  “falta” de fundos de empréstimos é termo cujo significado se 
revela apenas com relação às oportunidades de investimento. A questão dos 
limites à expansão colocados no nível do financiamento ou, segundo o 
mainstream, pela “escassez da poupança”, justifica-se apenas do ponto de vista 
da análise das decisões de investir tomadas pelas empresas. Em outras palavras, 
como o princípio da demanda efetiva e o circuito finance-investimento-renda-
aplicações-funding sugerem, o problema do financiamento não é só de 
insuficiência de oferta de fundos de empréstimos, mas também de carência de 
demanda, nas condições contratuais oferecidas. 

 A consequência lógica (e prática) da demonstração dessa hipótese-chave é 
a seguinte dedução: para que o investimento tenha consolidação financeira em  
longo prazo, o que interessa é a existência do financiamento ao investimento 
inicial (finance) e mercado de capitais com plena capacidade de atendimento da 
demanda por funding. A política econômica deve estimular o circuito dinâmico do 
financiamento, ou seja, a decisão crucial de investir. 
                                            
6  WOOD; op. cit.; p. 68. 
7  CALABI et alii. Geração de poupanças e estrutura de capital das empresas no Brasil. São 
Paulo, IPE-USP, 1981. p. 225. 
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Resumo: 

1. O problema do financiamento não é só de insuficiência de oferta de fundos 
de empréstimos, mas também de carência de demanda, nas condições 
contratuais oferecidas; por isso, o estado diminuto do crédito, no período pré-
estabilização do nível de preços, já que o risco de fragilidade financeira era 
imenso, dado o grau de indexação da economia brasileira. 

2. O grande uso de autofinanciamento mostra que as empresas fogem do 
mercado de crédito devido, aparentemente, às taxas de juros; quando há 
maior demanda por outras fontes, isto indica o esvaziamento do próprio caixa 
e, daí, a necessidade de buscar funding. 

3. Em novo modelo de financiamento, privilegiam-se instrumentos não 
diretamente bancários. Com base em recebíveis, ou em previsão de 
faturamento, a empresa não-financeira emite títulos de dívida direta e os 
securitiza junto a investidores institucionais: seguradoras, fundos de pensão, 
fundos mútuos de investimento. Faz desconto de contratos imobiliários, 
vendidos em mercado de hipotecas. Capta no mercado de eurobônus. 

4. O risco do crédito ao consumidor se eleva à medida que o prazo aumenta, 
porque cresce a possibilidade de ocorrência de acidentes ou imprevistos com 
esse tomador, inclusive de perda da fonte de renda, no caso de assalariado 
que se torne desempregado. 

5. O funding primário do Sistema de Financiamento Imobiliário continua 
sendo formado com recursos captados por instituições financeiras que 
concedem crédito imobiliário como Caixa Econômica Federal, bancos com 
carteiras de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimos. A 
diferença é que essas instituições podem vender os respectivos créditos em 
mercado secundário, em operação típica de mercado de capitais, por 
intermédio de companhias securitizadoras. 

6. Em termos gerais, o crescimento dos investidores institucionais se relaciona 
com o do mercado de capitais. Conceitualmente, mercados de ativos são 
meios através dos quais títulos de propriedade podem ser subdivididos e 
tornados negociáveis, para facilitar a diversificação de risco. 

7. A bolsa de valores é insignificante, em termos macroeconômicos, quando as 
altas taxas de juros atraem os investimentos para os títulos de renda fixa, 
assim como a alta taxa de inflação atrai para as aplicações indexadas. Há 
também o descaso das empresas abertas com acionistas minoritários. Quasea  
totalidade dos negócios são feitos com ações preferenciais. A concentração 
dos negócios em poucas ações retira liquidez e retrai cotações das demais 
ações. Daí, com o preço de mercado somando muito menos que o valor do 
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patrimônio da companhia, a maioria das empresas deixa de fazer emissões 
públicas de ações e passa a recomprá-las. 

8.  Na prática, a mais importante fonte de financiamento de investimentos 
consiste na reinversão de lucros, mas a abertura externa e a estabilidade da 
economia tiram das empresas o poder de fazer o preço (price maker) dos 
produtos, tornando-as tomadoras de preços (price taker): quem faz preço, 
passa a ser o mercado internacional. Para vender mais, aproveitando a 
massificação do consumo, as empresas têm de expandir a capacidade 
produtiva, o que exige recursos para investimento em longo prazo. Não 
contando com lucro retido no volume suficiente, necessitam recorrer ao 
incipiente mercado de capitais ou incorrer em risco cambial, via captação 
externa. 


