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Estrutura	  da	  apresentação	  

Demanda	  por	  emprés/mo	  	  
em	  longo	  prazo	  	  

Transição	  no	  	  
mercado	  financeiro	  

Funding	  em	  	  
riqueza	  pessoal	  

Funding	  em	  	  
inves/dores	  ins/tucionais	  



Concentração	  da	  demanda	  por	  
emprés/mos	  em	  longo	  prazo	  no	  BNDES	  





Títulos	  de	  dívida	  pública	  =	  58%	  do	  funding	  
Financiamento	  Total:	  
1.   Emprés/mos	  bancários:	  	  

R$	  2,17	  trilhões	  –	  	  
relação	  crédito	  /	  PIB:	  50,6%;	  

2.   Dívida	  mobiliária	  federal	  	  
(fora	  do	  Banco	  Central):	  	  
R$	  1,88	  trilhão	  –	  	  
relação	  dívida	  /	  PIB:	  44%;	  	  

•  Financiamento	  total:	  	  
R$	  4,05	  trilhões	  ou	  	  
94,6%	  do	  PIB	  (junho	  de	  2012)	  	  
	  

•  Déficit	  do	  balanço	  de	  transações	  
correntes	  (junho	  de	  2012/12	  m):	  	  
US$	  51,8	  bilhões	  ou	  2,16%	  do	  PIB	  

•  Funding	  originário	  de	  Fundos	  Sociais:	  	  
94,6%	  -‐	  2,2%	  -‐	  88,0%	  =	  4,4%	  do	  PIB	  	  

Funding	  (exceto	  fundos	  sociais):	  
•  Saldos	  em	  fim	  de	  período	  (junho	  de	  2012)	  	  

dos	  Haveres	  Financeiros:	  	  

1.   M1	  (papel-‐moeda	  em	  poder	  do	  público	  e	  
depósitos	  a	  vista):	  R$	  263	  bilhões;	  	  

2.   M2	  (M1	  +	  depósitos	  de	  poupança	  	  
[R$	  434	  bilhões]	  +	  depósitos	  a	  prazo	  
[R$	  919	  bilhões]):	  R$	  1,6	  trilhão;	  

3.   M3	  (M2	  +	  quotas	  de	  fundos	  de	  renda	  fixa	  	  
[R$	  1,5	  trilhão]	  +	  gtulos	  públicos	  que	  lastreiam	  
operações	  compromissadas):	  R$	  3,3	  trilhões;	  

4.   M4	  (M3	  +	  gtulos	  públicos	  de	  detentores	  não	  
financeiros):	  R$	  3,8	  trilhões	  =	  88%	  do	  PIB.	  	  
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Em	  2008,	  a	  capacidade	  de	  financiamento	  adicional	  
dos	  fundos	  de	  poupança	  compulsória	  somou	  	  

R$	  40,6	  bilhões,	  sendo	  R$	  6,6	  bilhões	  provenientes	  
dos	  fundos	  cons/tucionais,	  R$	  14,3	  bilhões	  do	  FAT,	  

e	  R$	  19,7	  bilhões	  do	  FGTS.	  

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	  

domés9co	  e	  1,7%	  do	  PIB.	  	  

Se	  o	  “saldo	  inicial”	  –	  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	  dimensão	  ainda	  mais	  relevante.	  	  

Em	  2008,	  essa	  capacidade	  aqngiu	  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	  es9ma9va	  
realizada	  por	  resíduo	  

(EMP	  +	  TDP	  -‐	  BTC	  -‐	  HF)	  para	  
junho	  de	  2012:	  4,4%	  do	  PIB.	  	  



Devido	  a	  incen/vos	  fiscais	  	  
concedidos	  pelo	  governo	  para	  esqmular	  	  
a	  formalização	  do	  mercado	  de	  trabalho,	  	  

a	  desoneração	  do	  PIS-‐Pasep	  para	  as	  empresas	  
que	  aderiram	  ao	  Simples	  tem	  impacto	  direto	  
na	  diminuição	  do	  ritmo	  de	  crescimento	  da	  

arrecadação	  do	  tributo,	  	  
que	  é	  a	  principal	  fonte	  de	  recursos	  do	  FAT.	  

• a	  políqca	  de	  reajuste	  real	  	  
do	  salário	  mínimo,	  	  

• a	  alta	  rota9vidade	  do	  trabalhador	  
no	  mercado	  de	  trabalho,	  e	  	  

• o	  aumento	  dos	  rendimentos	  	  
dos	  brasileiros.	  

As	  despesas	  do	  Fundo	  de	  
Amparo	  ao	  Trabalhador	  (FAT)	  	  
com	  abono	  salarial	  e	  seguro-‐
desemprego	  devem	  conqnuar	  	  
com	  expressivos	  crescimentos	  
nos	  próximos	  anos,	  refleqndo:	  	  

FAT	  só	  se	  equilibrará	  
com	  aportes	  do	  

Tesouro	  Nacional.	  	  
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Impulsionado	  por	  financiamentos	  gigantes	  como	  o	  da	  
hidrelétrica	  de	  Belo	  Monte,	  o	  maior	  para	  um	  só	  projeto	  
da	  sua	  história	  (R$	  22,5	  bilhões)	  e	  também	  sua	  maior	  
par9cipação	  como	  financiador	  no	  valor	  total	  de	  um	  
mega	  inves9mento	  (78%),	  o	  BNDES	  depende	  cada	  vez	  
mais	  do	  funding	  captado	  pelo	  Tesouro	  Nacional	  para	  
atender	  a	  demanda.	  	  

Desde	  o	  primeiro	  emprés/mo	  do	  Tesouro	  em	  jan/2009	  
até	  set/2012,	  os	  repasses	  responderam	  por	  mais	  da	  
metade	  (51,4%)	  dos	  desembolsos	  totais	  de	  	  
R$	  538,2	  bilhões	  feitos	  pelo	  BNDES.	  

Dos	  R$	  285	  bilhões	  que	  o	  Tesouro	  foi	  autorizado	  a	  
emprestar	  ao	  BNDES	  no	  período,	  R$	  250,2	  bilhões	  	  
já	  foram	  sacados,	  que,	  somados	  ao	  retorno	  dos	  
financiamentos	  já	  feitos,	  alcançam	  R$	  276,6	  bilhões,	  	  
que	  se	  somam	  aos	  R$	  265,5	  bilhões	  de	  recursos	  
ordinários	  do	  banco	  usados	  para	  financiar	  a	  produção.	  	  



O	  BNDES	  argumenta	  que	  os	  emprés/mos	  
totais	  de	  R$	  276	  bilhões	  possibilitaram	  

um	  inves/mento	  total	  superior	  a	  	  
R$	  374	  bilhões	  e	  foram	  responsáveis	  	  
pela	  manutenção	  ou	  geração	  de	  	  

8,6	  milhões	  de	  empregos.	  

Em	  função	  da	  renda	  extra,	  o	  setor	  de	  
comércio	  foi	  o	  que	  mais	  deu	  contribuição	  
para	  o	  fortalecimento	  do	  mercado	  de	  

trabalho	  em	  decorrência	  dos	  repasses	  do	  
BNDES,	  com	  1,2	  milhão	  de	  postos	  de	  

trabalho	  man/dos	  ou	  gerados.	  

Nas	  contas	  da	  insqtuição,	  2	  milhões	  de	  
empregos	  foram	  criados	  de	  forma	  direta,	  
outros	  2,1	  milhões	  por	  efeito	  indireto	  e	  	  
4,5	  milhões	  decorreram	  do	  efeito-‐renda,	  

resultando	  do	  consumo	  adicional	  	  
gerado	  pelas	  demais	  contratações.	  	  



ganhos	  fiscais	  
resultantes	  das	  
operações	  

viabilizadas	  pelo	  
emprésqmo	  da	  

União	  	  

o	  lucro	  do	  BNDES,	  	  
que	  retorna	  à	  União	  por	  meio	  

de	  dividendos,	  tributos	  e	  	  
lucros	  re9dos;	  	  

o	  ganho	  fiscal	  de	  curto	  prazo,	  
decorrente	  da	  expansão	  do	  

produto	  e	  da	  renda	  da	  
economia;	  	  

o	  ganho	  fiscal	  de	  longo	  prazo,	  
resultante	  do	  fato	  de	  que	  	  
a	  capacidade	  produ9va	  da	  
economia	  será	  maior	  nos	  
próximos	  anos,	  viabilizando:	  	  
• o	  crescimento	  da	  demanda	  sem	  
pressão	  inflacionária,	  	  

• maior	  Produto	  Interno	  Bruto	  (PIB),	  e	  	  
• arrecadação	  fiscal	  mais	  elevada.	  



• Apoio	  de	  bancos	  
atuantes	  como	  	  
“market-‐makers”	  

• Adoção	  de	  programa	  
incen/vado	  de	  emissão	  
de	  jtulos	  corpora/vos	  
terá	  papel	  catalizador	  
nesse	  primeiro	  
momento.	  

• As	  condições	  
macroeconômicas	  para	  o	  
seu	  desenvolvimento	  
estão	  presentes:	  	  

• A	  “mão	  visível”	  do	  Estado	  
acelerará	  o	  processo	  de	  
consolidação	  do	  
mercado	  de	  capitais	  com	  
operações	  estruturadas.	  	  

dívida	  pública	  é	  
cadente	  e	  bem	  
gerenciada;	  	  

estrutura	  a	  termo	  da	  
taxa	  de	  juros	  já	  

alcança	  mais	  de	  dez	  
anos;	  	  

o	  mercado	  de	  Wtulos	  
de	  dívida	  pública	  

espelha	  as	  condições	  
padrões	  para	  	  

o	  mercado	  de	  Wtulos	  
de	  dívida	  privada	  

direta.	  	  

mercado	  de	  capitais	  é	  
sofis9cado	  e	  amplo	  o	  

suficiente	  	  
para	  operar	  

instrumentos	  de	  
securi9zação	  e	  
emissão	  de	  
debêntures;	  	  



O	  abandono,	  no	  todo	  ou	  em	  
parte,	  do	  uso	  de	  um	  

indexador	  próprio	  para	  suas	  
operações,	  como	  	  é	  o	  caso	  
da	  	  TJLP,	  quando	  a	  Selic	  

dela	  se	  aproximar,	  também	  
será	  uma	  decisão	  crucial	  
que	  mudará	  o	  contexto	  de	  
financiamento	  de	  maneira	  

irreversível.	  	  

Em	  cenário	  de	  estabilidade	  
macroeconômica,	  	  

será	  possível	  trabalhar	  com	  
Wtulos	  financeiros	  de	  longo	  
prazo	  indexados	  a	  índices	  

de	  preços.	  	  

Isto	  permiqrá	  o	  aumento	  da	  
liquidez	  da	  carteira	  de	  
operações	  longas,	  assim	  
como	  maior	  acesso	  a	  

funding	  de	  longo	  prazo.	  	  



Esse	  novo	  contexto	  dará	  condições	  
para	  que	  o	  BNDES,	  através	  do	  

lançamento	  de	  Wtulos	  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	  garan9dor	  e	  

equalizador	  de	  taxas	  de	  juros,	  
conforme	  suas	  prioridades	  de	  
polí9ca	  econômica	  e	  social.	  



Transição	  no	  	  
Mercado	  Financeiro	  







Os	  estoques	  de	  Letras	  
Financeiras	  (LF)	  e	  Letras	  
Financeiras	  Subordinadas	  (LFS)	  
totalizaram	  R$	  209,1	  bilhões	  
em	  junho	  de	  2012.	  

Tendência	  de	  crescimento	  
observada	  desde	  a	  eliminação	  
desses	  instrumentos	  da	  base	  de	  
recolhimento	  compulsório	  ao	  
Banco	  Central	  do	  Brasil	  (BCB),	  
como	  incen9vo	  ao	  
alongamento	  dos	  prazos	  de	  
captação.	  

Letras	  
Financeiras	  =	  	  
“debêntures	  
dos	  bancos”	   Cerca	  de	  R$	  280,5	  bilhões	  (17%	  

do	  patrimônio	  dos	  Fundos),	  
estão	  aplicados	  em	  “risco	  
privado”	  dos	  Wtulos	  emi9dos	  
por	  essas	  ins9tuições.	  

Em	  junho	  de	  2012,	  	  
os	  Fundos	  de	  Inves/mento	  
respondiam	  por:	  	  
14,8%	  do	  saldo	  total	  dos	  CDB,	  
79,3%	  das	  LF	  e	  85,2%	  das	  LFS.	  

Segregadas	  
como	  

Administração	  
de	  Recursos	  
de	  Terceiros	  



Em	  junho	  de	  2012,	  o	  saldo	  de	  
debêntures	  e	  de	  notas	  promissórias	  

emi/das	  por	  empresas	  não-‐
financeiras	  alcançou	  R$	  175,6	  
bilhões,	  representando	  13,2%	  	  

do	  saldo	  total	  de	  financiamentos	  
domésqcos	  a	  esse	  setor,	  	  

ante	  10,5%	  em	  junho	  de	  2009.	  	  

As	  ins/tuições	  financeiras	  
desempenham	  papel	  a/vo	  e	  

crescente	  nesse	  mercado	  de	  renda	  
fixa	  privada,	  mantendo	  em	  suas	  
carteiras	  50,4%	  do	  estoque	  de	  
debêntures,	  em	  junho	  de	  2012,	  	  
face	  a	  15,3%	  em	  junho	  de	  2006.	  



encarteiramento	  de	  50,4%	  do	  	  
estoque	  de	  debêntures	  

O	  crescimento	  mais	  moderado	  da	  carteira	  de	  crédito	  à	  PJ	  nos	  úlqmos	  anos	  se	  explica,	  em	  
parte,	  pelo	  processo	  de	  subs9tuição	  dessas	  dívidas	  pela	  emissão	  de	  Wtulos,	  principalmente	  	  
as	  debêntures,	  como	  forma	  de	  alongar	  os	  passivos	  e	  reduzir	  os	  custos	  de	  captação	  das	  
empresas,	  tendo	  em	  vista	  a	  vantagem	  tributária	  dessas	  emissões	  pela	  isenção	  do	  IOF.	  	  





Potencial	  de	  Funding	  em	  
Riqueza	  Pessoal	  
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A	  soma	  das	  fortunas	  dos	  	  
37	  bilionários	  brasileiros	  aqngia	  

US$	  154,5	  bilhões,	  	  
em	  março	  2012.	  	  

Para	  comparar,	  o	  total	  dos	  a/vos	  
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	  `sicas.	  	  

Em	  dezembro	  de	  2011,	  	  
os	  par/cipantes	  a/vos	  dos	  

fundos	  de	  pensão	  	  
eram	  2.187.036	  e	  	  

os	  dependentes,	  3.568.416.	  	  

5	  maiores	  fundos	  de	  pensão	  
(PREVI,	  PETROS,	  FUNCEF,	  

FUNCESP,	  VALIA):	  	  
50%	  do	  invesqmento;	  	  

16%	  dos	  parqcipantes	  aqvos	  	  

Em	  outros	  termos,	  	  
o	  capital	  de	  base	  trabalhista,	  	  
quando	  agregado,	  supera	  o	  

capital	  dos	  maiores	  capitalistas!	  



Relatório	  sobre	  a	  Riqueza	  Mundial	  –	  2012	  
publicado	  pela	  Capgemini/RBC	  Wealth	  Management	  

Crescimento	  ou	  diminuição	  do	  
número	  de	  milionários	  	  
•  Houve	  elevação	  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	  (-‐1,2%),	  e	  Canadá	  (-‐0,9%)	  
–	  houve	  queda	  absoluta.	  	  

•  Em	  outros	  três	  –	  China	  (+5,2%),	  
Alemanha	  (+3,0%),	  e	  	  
Rússia	  (+2,0%)	  –,	  	  
houve	  crescimento	  posi9vo.	  	  

Comparação	  entre	  o	  	  
número	  de	  milionários	  	  
1.   Estados	  Unidos:	  3,067	  milhões	  	  
2.   Alemanha:	  951,2	  mil	  	  
3.   China:	  562,4	  mil	  
4.   Reino	  Unido:	  441,3	  mil	  	  
5.   Canadá:	  279,9	  mil	  	  
6.   Austrália:	  179,5	  mil	  	  
7.   Brasil:	  165	  mil	  
8.   Rússia:	  136,4	  mil	  
9.   Índia:	  125,5	  mil	  



Os	  dados	  de	  patrimônio	  
disponível	  para	  
inves/mento	  incluem:	  	  
•  o	  valor	  de	  posições	  em	  empresas	  
de	  capital	  fechado	  apresentadas	  
pelo	  valor	  contábil,	  	  

•  ações	  cotadas	  em	  Bolsas	  de	  
Valores,	  	  

•  Wtulos	  de	  inves9mentos,	  	  
•  fundos	  mútuos	  e	  	  
•  depósitos	  em	  dinheiro.	  	  

Os	  dados	  de	  patrimônio	  
disponível	  para	  
inves/mento	  não	  incluem:	  	  
•  ar9gos	  de	  coleção,	  	  
•  produtos	  de	  consumo,	  	  
•  bens	  de	  consumo	  duráveis	  e	  	  
•  imóveis	  usados	  como	  residência	  
principal.	  	  



Estagsqca	  do	  FGC	  –	  	  
Fundo	  Garanqdor	  de	  Crédito	  

94%	  



número	  contas	  /	  faixas	  de	  valores	  de	  
invesqdores	  financeiros	  



número	  de	  clientes	  por	  faixas	  de	  valores	  
invesqdos	  em	  aqvos	  financeiros	  



Em	  dez/1999,	  
2,05%	  das	  contas	  
possuíam	  70,92%	  
do	  valor	  total;	  	  
em	  dez/2011,	  
1,21%	  possuíam	  

72,73%.	  

O	  número	  de	  
contas	  de	  clientes	  

passou	  de	  	  
75	  milhões,	  	  
em	  dez/1999,	  	  

para	  175	  milhões,	  
em	  dez/2011.	  

Elevou-‐se	  de	  1,5	  milhão	  
para	  2,2	  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/2010.	  

Elevação	  do	  
valor	  nominal	  

desses	  aqvos:	  de	  	  
R$	  246	  bilhões	  

para	  	  
R$	  1.331	  bilhões.	  





Classificação	  Segundo	  o	  Grupo	  de	  Ocupação	  em	  1999	  

ranking	  da	  renda	  anual	  média:	  
1.   Membros	  dos	  Poderes	  

Legisla/vo,	  Execu/vo	  e	  
Judiciário:	  R$	  62.471,31;	  	  

2.   Servidores	  Civis	  e	  Militares	  de	  
Nível	  Superior:	  R$	  50.482,04;	  	  

3.   Engenheiros,	  Físicos,	  Químicos:	  
R$	  37.714,02;	  	  

4.   Médicos,	  Odontólogos,	  
Enfermeiros:	  R$	  34.373,93;	  	  

5.   Economistas,	  Estajs/cos,	  
Contadores:	  R$	  32.658,21.	  

•  salário	  mínimo	  em	  1998:	  	  
R$	  130,00.	  	  

renda	  tributável	  anual	  	  
maior	  que	  R$	  500	  mil:	  	  
1.  697	  Diretores	  de	  Empresas,	  	  
2.  237	  Tabeliões,	  	  
3.  205	  Serventuário	  de	  Jusqça,	  	  
4.  193	  Advogados,	  	  
5.  177	  Engenheiros,	  	  
6.  110	  Proprietários	  de	  Imóvel	  (recebedores	  

de	  rendimento	  de	  aluguel),	  	  
7.  98	  Administradores,	  	  
8.  83	  Economistas,	  	  
9.  81	  Proprietários	  de	  Estabelecimento	  

Comercial,	  	  
10.  76	  Membros	  do	  Poder	  Legislaqvo	  (Senador/

Deputado	  Federal	  ou	  Estadual/	  Vereador).	  

•  2.741	  declarantes	  que	  recebiam	  mais	  de	  	  
½	  milhão	  de	  reais	  de	  renda	  anual	  e	  	  
já	  possuíam	  patrimônio	  médio	  milionário	  
em	  1998.	  



Relatórios	  
Anuais	  

Consolidados	  
da	  DIRPF	  	  

média	  
patrimonial	  
em	  torno	  de	  
R$	  190.000	  	  

Valor	  dos	  bens	  e	  
direitos	  em	  2002	  	  

(R$	  1.499,38	  bilhões)	  
de	  11,925	  milhões	  de	  
declarantes	  =	  média	  
de	  R$	  125.728,85	  

Valor	  total	  dos	  bens	  
e	  direitos	  em	  2010	  	  

(R$	  4.464,00	  bilhões),	  
mul9plicado	  por	  três.	  

23,963	  milhões	  de	  
contribuintes:	  o	  

dobro	  de	  declarantes	  
passou	  a	  receber	  
renda	  não	  isenta.	  	  



Entre	  os	  Bens	  e	  Direitos	  da	  DIRPF	  2011	  –	  	  
Ano	  Base	  2010,	  Apartamento	  e	  Casa	  

representavam	  23%	  do	  total.	  	  

Em	  seguida,	  quotas	  ou	  quinhões	  de	  capital,	  
8%,	  mesmo	  percentual	  de	  veículo	  automotor	  
terrestre	  (caminhão,	  automóvel,	  moto,	  etc.).	  	  

Aplicação	  de	  renda	  fixa	  (CDB,	  RDB	  e	  outros)	  
e	  ações	  qnham	  ambas	  	  

o	  mesmo	  valor	  relaqvo:	  7%.	  	  

Terreno	  aparece	  em	  seguida	  com	  5%	  e	  	  
“terra	  nua”	  com	  4%.	  	  

Considerando-‐se	  ainda	  a	  
Caderneta	  de	  Poupança	  
(4%),	  acumula	  quase	  2/3	  
(65%)	  dos	  Bens	  e	  Direitos.	  



Se	  agregarmos	  todos	  os	  	  
Bens	  e	  Direitos	  que	  consqtuem	  

a/vos	  de	  base	  imobiliária	  
(apartamento,	  casa,	  terreno,	  
terra	  nua,	  prédio	  residencial,	  
galpão,	  construção,	  prédio	  
comercial,	  sala	  ou	  conjunto,	  

outros	  bens	  imóveis),	  	  
seu	  percentual	  no	  porzólio	  

agregado	  soma	  40%.	  	  

Segundo	  a	  PNAD	  2011,	  o	  numero	  
esqmado	  de	  domicílios	  

par/culares	  permanentes	  foi	  de	  
61,3	  milhões;	  desse	  total,	  	  
45,8	  milhões	  (74,8%)	  eram	  

domicílios	  próprios.	  	  

Grosso	  modo,	  os	  outros	  Bens	  e	  
Direitos	  representariam	  a/vos	  
financeiros	  com	  o	  valor	  de	  60%	  
de	  R$	  4,464	  trilhões,	  ou	  seja,	  	  

pessoas	  `sicas	  de9nham	  estoque	  
de	  riqueza	  financeira	  de	  R$	  2,678	  
trilhões	  (R$	  4	  trilhões	  é	  o	  total	  de	  
Haveres	  Financeiros	  no	  País,	  

de9dos	  tanto	  por	  pessoas	  `sicas	  
quanto	  por	  pessoas	  jurídicas	  	  

em	  set/2012).	  

Este	  valor	  dos	  a/vos	  financeiros	  
era	  o	  saldo	  em	  fim	  do	  ano	  de	  

2010,	  enquanto	  o	  valor	  total	  dos	  
imóveis	  era	  histórico.	  



Private	  Banking	  



Potencial	  de	  Funding	  em	  	  
Inves/dores	  Ins/tucionais	  
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Patrimônio	  
líquido	  dos	  
fundos:	  	  

R$	  2.183,658	  
bilhões	  

PJ	  (pessoas	  
jurídicas:	  

Capitalização,	  
Corporate	  e	  

Middle	  Market):
18,2%.	  	  

PF	  (pessoas	  
usicas:	  Private,	  
Varejo	  Alta	  
Renda	  e	  

Varejo):	  28,8%.	  	  

Poder	  Público,	  
Fundos	  de	  

Inves/mento,	  
Estrangeiros	  e	  
Outros:	  19,7%.	  	  

Esses	  
inves/dores	  
ins/tucionais	  

acumulavam	  1/3	  
da	  "indústria	  de	  

fundos”.	  	  

Fundos	  de	  pensão	  
fechados	  (EFPC)	  

deqnham	  17,2%	  do	  
patrimônio	  líquido	  
total;	  seguradoras:	  
2,3%;	  fundos	  de	  
pensão	  abertos	  
(EAPC):	  13,8%	  





A	  carteira	  de	  invesqmento	  
da	  Previdência	  

Complementar	  Aberta	  
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	  passado.	  

A	  carteira	  do	  VGBL	  
obteve	  alta	  de	  

31,5%,	  passando	  de	  
R$	  144,4	  bilhões	  

para	  	  
R$	  189,9	  bilhões.	  	  

O	  PGBL	  cresceu	  
15,5%,	  no	  período,	  
com	  sua	  carteira	  	  
passando	  de	  	  

R$	  61,4	  bilhões	  para	  
R$	  71	  bilhões.	  	   A	  carteira	  de	  planos	  

tradicionais	  passou	  
de	  R$	  44,9	  bilhões	  

para	  	  
R$	  51,4	  bilhões,	  	  
alta	  de	  14,4%.	  



Regimes	  próprios	  estaduais	  X	  	  
Regimes	  de	  capitalização	  



Evolução	  do	  Estoque	  do	  Mercado	  Financeiro	  Brasileiro	  em	  R$	  bilhões	  

(*)	  Estoque	  -‐	  Posição	  do	  final	  de	  dezembro	  de	  cada	  ano.	  Para	  as	  operações	  
compromissadas	  foram	  uqlizados	  o	  giro	  correspondente	  	  ao	  penúlqmo	  dia	  do	  ano.	  

Fonte:	  Banco	  Central,	  Tesouro	  Nacional,	  CETIP	  e	  BM&FBovespa.	  	  	  Elaboração:	  ANBIMA.	  
(*)	  Estoque	  -‐	  Posição	  do	  final	  de	  dezembro	  de	  cada	  ano.	  Para	  as	  operações	  compromissadas	  foram	  uqlizados	  o	  giro	  correspondente	  	  ao	  
penúlqmo	  dia	  do	  ano.	  
(**)	  Letras	  Financeiras	  
(***)	  Inclui	  Cédula	  de	  Debêntures,	  DPGE,	  Letra	  de	  Câmbio,	  Letra	  Financeira	  e	  RDB	  
(****)	  Posição	  de	  capitalização	  bursáql	  da	  BM&FBovespa	  
(*****)	  	  Somatório	  do	  estoque	  de	  derivaqvos	  em	  custódia	  na	  CETIP	  e	  dos	  contratos	  em	  abertos	  da	  BM&FBovespa	  do	  úlqmo	  dia	  úql	  do	  ano.	  
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DP	  +	  DV	  =	  R$	  589	  bi	  	  



fercos@eco.unicamp.br	  
hGp://fernandonogueiracosta.wordpress.com/	  
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