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Abordagem	  Neoliberal	  dos	  	  
Bancos	  Públicos	  



grau	  de	  eficiência	  X	  grau	  de	  alavancagem	  
•  Economistas	  neoliberais	  afirmam	  que	  “os	  bancos	  
públicos	  são	  menos	  eficientes	  que	  os	  bancos	  privados”.	  

•  A	  par8r	  de	  comparações	  de	  dados	  agregados	  	  
inferiu-‐se	  que	  “a	  priva/zação	  traria	  bene4cios”.	  

•  Comparações	  de	  eficiência	  -‐	  (DP+ODA)/(RBIF+RPS)	  -‐	  
não	  só	  tendem	  a	  cometer	  a	  falácia	  de	  agregação,	  	  
como	  também	  ocultam	  diferença	  muito	  importante	  	  
para	  a	  gestão	  pública:	  IFPF	  servem	  de	  grandes	  alavancas	  
para	  governar:	  ([LL’	  +	  DF]	  /	  PT)	  -‐	  (LL	  /	  PL)	  >	  0	  	  
onde:	  PT	  =	  PL	  +	  P3º	  
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Capital	  
Próprio	  

Capital	  de	  
Terceiros	  

Compra	  
de	  ACvo	  

Venda	  de	  
ACvo	  

Custo	  do	  
EmprésC
mo	  

Lucro	  
obCdo	  

Lucro	  
Líquido	  /	  
Capital	  
Próprio	  

100.000	   0	   100.000	   110.000	   0	   10.000	   10%	  

100.000	   900.000	   1.000.000	   1.100.000	   0	   100.000	   100%	  

100.000	   900.000	   1.000.000	   1.100.000	   90.000	   10.000	   10%	  

exemplo	  de	  alavancagem	  financeira	  

1.  A	  uClização	  de	  recursos	  provenientes	  de	  terceiros	  	  
na	  composição	  da	  estrutura	  do	  capital	  de	  uma	  empresa,	  
obje8vando	  obter	  economia	  de	  escala:	  
[R3º	  /	  (R3º	  +	  RP)	  ou	  R3º	  /	  PT].	  

2.  A	  compra	  de	  Rtulos	  e/ou	  bens	  com	  recursos	  de	  terceiros	  	  
(R3º	  /	  AT).	  

3.  A	  parCcipação	  percentual	  dos	  emprésCmos	  contraídos	  	  
em	  relação	  à	  estrutura	  de	  capital	  da	  empresa	  (P3º	  /	  PL).	  
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Os	  concessionários	  
conseguem	  obter	  
dinheiro	  mais	  barato:	  
os	  emprés8mos	  têm	  
juros	  subsidiados,	  	  
com	  longos	  prazos	  de	  
carência	  e	  pagamento.	  	  

Isso	  torna	  o	  custo	  do	  
dinheiro	  menor	  e	  
“alavanca”	  o	  retorno	  
do	  inves/mento,	  	  
a	  chamada	  taxa	  de	  
retorno	  alavancada.	  	  

O	  segredo	  dos	  
negócios	  capitalistas	  
é	  trabalhar	  com	  
capital	  de	  terceiros!	  	  
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Em	  termos	  de	  custo	  
fiscal	  e	  orçamentos	  
governamentais,	  	  

IFPF	  podem	  	  
“fazer	  mais	  por	  

menos”.	  	  

São	  9	  vezes	  mais,	  	  
se	  comparar	  o	  valor	  em	  
dinheiro	  necessário	  para	  
executar	  diretamente	  
polí/cas	  públicas	  	  
com	  a	  mesma	  

quan/dade	  de	  recursos	  
capitalizados	  nas	  IFPF	  

para	  alavancar	  
emprés/mos	  	  

(e	  tomar	  depósitos).	  

Ins8tuições	  
Financeiras	  Públicas	  
Federais	  podem	  
gerar	  políCcas	  

públicas	  cujo	  gasto	  
efe/vo	  sai	  por	  cerca	  
de	  10%	  do	  custo	  
fiscal	  potencial.	  



IFPF:	  alavancas	  para	  gestores	  públicos	  
•  As	  alocações	  orçamentárias	  para	  capitalizar	  as	  IFPF	  	  
se	  transformam	  em	  reservas	  de	  emprés/mos.	  

•  Estes	  emprés8mos	  mulCplicam	  a	  quanCdade	  de	  
dinheiro	  na	  economia,	  exacerbando	  ciclos	  de	  expansão	  
ou	  atuando	  contra-‐ciclo	  de	  queda	  da	  renda.	  

•  Sem	  supervisão	  adequada,	  o	  “crédito	  amigo”	  	  
e	  a	  má	  alocação	  de	  recursos	  podem	  ocorrer,	  	  
seja	  o	  banco	  privado,	  nacional,	  estrangeiro,	  
governamental	  ou	  coopera8vo.	  



Abordagem	  DesenvolvimenCsta	  
dos	  Bancos	  Públicos	  
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Argumentação	  clássica	  la8no-‐americana	  

•  Argumentação	  da	  CEPAL:	  
1.  desenvolvimento	  espontâneo	  de	  seus	  intermediários	  

financeiros	  =	  atraso	  histórico	  (“capitalismo	  tardio”)	  
2.  criadas	  ins/tuições	  financeiras	  ‘desenvolvimen/stas’	  

sob	  controle	  do	  setor	  público	  para	  	  
resolver	  os	  problemas	  de	  transferência	  espacial	  	  
ou	  intersetorial	  de	  recursos:	  	  
–  para	  regiões	  ou	  setores	  mais	  atrasados;	  	  
–  para	  novos	  setores	  prioritários	  ao	  desenvolvimento.	  	  

•  Hipótese:	  os	  bancos	  públicos	  existem	  para	  corrigir	  	  
as	  falhas	  do	  mercado.	  
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Ins8tuição	  de	  Polí8cas	  Públicas	  
•  Não	  seria	  de	  esperar	  que	  coubesse	  à	  InsCtuição	  de	  Mercado	  

(privada)	  a	  responsabilidade	  de:	  	  
1.  corrigir	  determinado	  padrão	  de	  desenvolvimento,	  	  
2.  modificar	  a	  distribuição	  dos	  recursos,	  em	  outra	  direção	  setorial,	  e	  
3.  fomentar	  a	  elevação	  da	  taxa	  de	  inves/mento	  contra-‐ciclo.	  

•  Cabe	  à	  InsCtuição	  de	  PolíCcas	  Públicas,	  ou	  seja,	  àquela	  
que	  não	  visa,	  primordialmente,	  à	  maximização	  de	  seu	  lucro,	  	  
o	  papel	  de	  contribuir	  para	  o	  fomento	  do	  desenvolvimento.	  	  

•  Com	  a	  funcionalidade	  “desenvolvimenCsta”,	  os	  bancos	  públicos	  	  
assumiram	  papel	  a/vo	  (não	  neutro)	  na	  distribuição	  de	  recursos,	  	  
sendo	  direcionados	  para	  fins	  qualificados	  como	  prioritários	  	  
pela	  polí/ca	  pública.	  	  

•  Esses	  fins	  sociais	  e	  econômicos	  serão	  diferentes	  	  
daqueles	  que	  se	  regem	  por	  critérios	  da	  rentabilidade	  privada.	  



Virtudes	  dos	  bancos	  públicos	  

1.   Corrigir	  falhas	  de	  mercado:	  realocar	  recursos	  para	  
regiões	  (Norte/Nordeste)	  e/ou	  setores	  (agricultura,	  
habitação,	  infra-‐estrutura)	  prioritários,	  mas	  não	  tão	  
lucra8vos	  e	  atraentes	  para	  inicia8vas	  par8culares.	  	  

2.   Captar	  recursos	  de	  terceiros	  no	  mercado,	  	  
complementando	  recursos	  fiscais	  escassos.	  	  

3.   Carregar	  Rtulos	  de	  dívida	  pública,	  dando	  ao	  governo	  
certa	  autonomia	  em	  relação	  aos	  bancos	  privados.	  



Virtudes	  dos	  bancos	  públicos	  
4.   Obter	  lucros	  para	  pagar	  dividendos	  ao	  Tesouro	  

Nacional,	  elevando	  o	  superávit	  primário.	  	  

5.   Compensar	  eventuais	  perdas	  no	  cumprimento	  de	  
missão	  social	  com	  ganhos	  na	  ação	  comercial.	  	  

6.   Executar	  políCcas	  públicas,	  p.ex.,	  com	  correspondentes	  
bancários,	  crédito	  consignado,	  contas	  simplificadas,	  
programas	  de	  habitação	  de	  interesse	  social,	  	  
programa	  de	  apoio	  à	  agricultura	  familiar,	  etc.,	  	  
usando	  fundos	  sociais,	  ou	  seja,	  evitando	  lucros	  privados	  
com	  dinheiro	  público.	  	  



Defeitos	  dos	  bancos	  públicos	  
1.   CorporaCvismo,	  quando	  há	  a	  defesa	  exclusiva	  dos	  próprios	  

interesses	  profissionais	  por	  parte	  da	  categoria	  funcional,	  	  
ou	  seja,	  espírito	  de	  corpo	  ou	  de	  grupo	  e	  não	  espírito	  público.	  	  

2.   Apadrinhamento	  políCco,	  isto	  é,	  o	  favorecimento	  ou	  	  
a	  proteção	  de	  alguns	  servidores	  ou	  a	  indicação	  de	  dirigentes	  
por	  parte	  de	  parlamentares,	  governadores,	  ministros,	  etc.	  	  

3.   Ineficiência,	  embora	  não	  seja	  problema	  exclusivo,	  	  
eles	  são	  muito	  carentes	  da	  caracterís8ca	  de	  	  
conseguir	  o	  melhor	  rendimento	  com	  o	  mínimo	  de	  erros	  	  
e/ou	  de	  dispêndio	  de	  energia,	  tempo,	  dinheiro	  ou	  meios.	  



Defeitos	  dos	  bancos	  públicos	  
4.  A	  Lei	  da	  Licitação	  provoca	  a	  “síndrome	  do	  TCU”	  entre	  seus	  

servidores,	  levando	  à	  fuga	  da	  responsabilidade	  individual	  para	  a	  
diluição	  das	  responsabilidades	  em	  inúmeros	  comitês	  e	  pareceres	  
e	  provocando	  a	  morosidade	  das	  decisões.	  	  

5.  A	  exigência	  de	  concursos	  públicos	  provoca	  a	  dificuldade	  de	  
contratar	  especialistas	  com	  nível	  de	  excelência	  e	  qualificação	  
profissional	  da	  concorrência.	  

6.   Excesso	  de	  “mercadologia”,	  isto	  é,	  ideologia	  mimé/ca	  	  
em	  relação	  aos	  concorrentes	  privados,	  	  
inclusive	  gastando	  excessivamente	  em	  marke/ng	  convencional.	  



Solução	  para	  o	  problema	  de	  
interferência	  polí8ca	  	  

•  Talvez	  a	  solução	  para	  o	  problema	  de	  interferência	  políCca	  	  
na	  escolha	  de	  dirigentes	  nos	  bancos	  públicos,	  	  
inclusive	  para	  os	  do	  Banco	  Central	  do	  Brasil,	  fosse	  a	  exigência,	  
para	  todos	  os	  candidatos,	  de	  formação	  em	  Escola	  Superior	  de	  
Administração	  Bancária,	  ou	  seja,	  criar	  pós-‐graduação	  	  
de	  excelência	  à	  semelhança	  do	  Ins8tuto	  Rio	  Branco	  do	  Itamaraty	  
ou	  da	  ESAF	  –	  Escola	  Superior	  de	  Administração	  Fazendária.	  	  

•  Se	  tanto	  servidores	  públicos	  concursados,	  	  
quanto	  profissionais	  interessados	  na	  carreira,	  	  
fossem	  obrigados	  a	  ter	  cumprido	  essa	  obrigação,	  previamente	  a	  
qualquer	  indicação	  governamental,	  a	  qualificação	  seria	  superior.	  



Abordagem	  do	  Desempenho	  	  
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As operações de crédito com recursos livres (51,0% do total do 
sistema financeiro) totalizaram R$1.600 bilhões em agosto de 2015. 



A participação da dívida contraída no mercado externo aumentou  
de 28,9% em dezembro de 2014 para 32,2% em junho de 2015.  
Esse incremento, no entanto, ocorreu como consequência da  
variação cambial no período e não de novas captações no exterior. 

Crédito 
bancário 



•  O grupo de devedores que  
não possui proteção cambial 
relevante e conhecida é restrito.  

•  A exposição em moeda estrangeira 
dessas empresas aumentou de 3,1% 
do PIB em dezembro de 2014 para 
3,3% em junho de 2015, refletindo  
a desvalorização do real no período.  

•  Para esse grupo de empresas não 
exportadoras, sem hedge financeiro 
identificado, sem suporte 
intragrupo e sem ativos no exterior, 
o impacto da variação cambial em 
suas dívidas pode resultar em 
fragilidade financeira. 

•  Ainda que até o momento não tenha 
se traduzido em aumento de sua 
inadimplência no SFN, trata-se de 
situação continuamente monitorada. 

dívida	  de	  empresa	  	  
não-‐financeira	  por	  moeda	  



A Dívida Externa Registrada do Setor Privado chegou a 61% do total  
da Dívida Externa Bruta, estimada para agosto de 2015, em US$ 346 bilhões.  
A de longo prazo atingiu US$ 287,1 bilhões, enquanto a de curto prazo somou US$ 58,9 bilhões.  
As reservas internacionais no conceito liquidez totalizaram US$ 370,6 bilhões. 

US$ 135 bilhões 

US$ 211 bilhões 



atuação	  an8cíclica	  do	  crédito	  público	  



As carteiras de crédito das instituições financeiras  
públicas, privadas nacionais e privadas estrangeiras representaram,  
na ordem, 55,5%, 30,1% e 14,4% do total de crédito do sistema financeiro em agosto de 2015. 







Crescimento	  do	  crédito	  e	  
inadimplência	  de	  Pessoa	  Jurídica	  



Crescimento	  do	  crédito	  e	  
inadimplência	  de	  Pessoa	  Física	  





custo	  do	  crédito	  
direcionado	  X	  livre	  







As condições econômicas 
adversas limitaram  
a expansão das carteiras de 
crédito, o que aumentou  
a relevância de fontes 
alternativas de receita.  
 
Permanece o crescimento 
da participação de rendas 
advindas do setor de 
seguros, previdência e 
capitalização, de meios de 
pagamento e serviços na 
formação do lucro líquido.  
 
Desse modo, a 
diversificação das receitas 
torna o sistema bancário 
menos dependente dos 
resultados de intermediação 
financeira e mais resiliente 
aos ciclos econômicos. 





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


