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Estrutura	da	Apresentação

Por	que	os	economistas	neoliberais	
abominam	o	crédito	direcionado?

Por	que	os	economistas	neoliberais	
abominam	a	TJLP	subsidiada	

abaixo	da	taxa	de	juro	do	mercado?

Por	que os	economistas	neoliberais	
abominam	a	”política	dos	vencedores”?
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Por que os economistas neoliberais 
abominam o crédito direcionado?



Tropicalização	Antropofágica	Miscigenada	

“Independentemente	
dos	homens	e	de	suas	
intenções,	sempre	que	
o	Banco	Central	se	
entrega	à	austeridade	
financeira,	
os	Bancos	Públicos	
escancaram	os	cofres,	
com	a	inevitabilidade	
quase	de	uma	lei	natural”.

“O	comportamento	dos	
Bancos	Públicos é,	
por	definição,	o	desejado	
pelo	Governo	da	Ocasião,	
seja	ele	monetarista,	
seja	desenvolvimentista,	
ou,	quase	sempre,	
apenas	pragmático”.

Pr
im

ei
ra
	L
ei

Segunda	Lei
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Leis	da	Tropicalização	Antropofágica	Miscigenada	
Não	interpretar	essas	leis	
no	sentido	negativo:	
“os	bancos	públicos	

inviabilizam	
a	política	monetária”.	

Primeiro,	
a	dosagem	de	suas	operações	

é	instrumento	básico	de	
política	de	crédito.	

Segundo,	
o	direcionamento	setorial	do	
crédito	dá-lhe	flexibilidade.	

Crédito	direcionado

É	melhor	para	o	País,	
controlar crédito	ao	consumo

e	liberar crédito	ao	
investimento
de	acordo	com	

o	planejamento	estratégico.

Crédito	direcionado	a	setores	
prioritários:	“amortecedor”	
de	recessão provocada	pela	
ânsia	de	controle	monetário	

geral	por	parte	da	
autoridade	monetária.	
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Maior	Depressão	da	História	do	Brasil
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Mais	Longa	Depressão	da	História	do	Brasil
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não	provam	com	números	estatísticos	o	falso	argumento	
da	defasagem	precisa	da	“bomba-relógio”,	supostamente,

implantada	pela	Nova	Matriz	Macroeconômica
• Em	que	ano	o	choque	tarifário	— liberalização	de	preços	administrados	—
provocou	o	choque	inflacionário	com a	taxa	de	inflação	atingindo 10,7%,	
depois	de	dez	anos	abaixo	do	teto	da	meta? Em	2015,	com	a	volta	
apologética	de	um	neoliberal	(Joaquim	Levy)	ao	comando	do	MinFaz.

• Qual	foi	o	tratamento	de	choque	fiscal	aplicado	pelos	golpistas?
Sabotagem	da	política	econômica	de	Nelson	Barbosa	com	aprovação	de	
“pautas-bombas”	no	Congresso	e	impedimento	do	ajuste	fiscal	gradualista,	
seguido	do	tratamento	de	choque	depressivo.	

• Qual	é	a	grande	diferença	entre	a	Era	Social-desenvolvimentista	
(2003-2014)	e	a	volta	da	Era	Neoliberal	(2015-16)?
A	queda	da	População	Ocupada	(PO)	e	a	elevação	do	desemprego,	
justamente,	a	partir	da	posse	do	Joaquim	Levy	em	janeiro	de	2015. 8
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Grande	Depressão:	Desemprego e	Queda	de	Renda	Per	Capita



A	relação	crédito/PIB	decresceu	para	48,7% em	janeiro	de	2017,	ante	53,2% em	janeiro	de	2016.
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Atuação	Anticíclica	do	BNDES:	evita	Grande	Depressão,	expandindo	PIB,	Receita	Tributária,	Capacidade	Produtiva	e	Emprego
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Investimento	nas	Novas	Contas	Nacionais	e	
Desembolsos	do	BNDES

• O	investimento	teve	queda	de	2%	em	2009,	
mais	do	que	compensada	pelo	forte	aumento	de	18%	no	ano	seguinte.	

• Apesar	da	severidade	da	crise	mundial,	entre	2008	e	2010,	
aumentou	em	1,1	ponto	percentual	do	PIB,	
uma	variação	bem	mais	robusta	que	a	de	0,4	p.p.	
mostrada	pela	metodologia	antiga.	

• Em	2010,	a	taxa	de	investimento	chegou	a	20,6%	do	PIB,	
permanecendo	acima	do	nível	de	2008,	durante	todo	o	período	2010-2014.
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Financiamento	e	Investimento	
em	Infraestrutura	

• O	investimento	em	infraestrutura	saiu	de	1,8%	do	PIB,	em	2007,	
quando	foi	lançado	o	Programa	de	Aceleração	do	Crescimento	(PAC),	
para	2,5%	do	PIB,	em	2013	(dado	mais	recente	disponível).

• Os	desembolsos	do	banco	à	infraestrutura	aumentaram	de	0,6%	do	PIB	
para	1,0%	do	PIB	no	período.	Foram	financiados:

1. grandes	projetos	de	hidrelétricas na	Região	Norte;
2. o	desenvolvimento	de	novas	fontes	de	energia,	eólica	e	solar,	

e	de	novas	tecnologias	em	telecomunicações;
3. a	construção	e	ampliação	de	aeroportos	e	portos;
4. obras	relacionadas	à	Copa	do	Mundo	e	às	Olimpíadas 2016;
5. investimentos	em	saneamento e	em	mobilidade	urbana.
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Mas	não	funcionou	a	atuação	anticíclica	do	BNDES?!

Parou	por	que?	Por	que	parou?!
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Política	Pública	versus

Expectativa	de	Mercado
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Elevação	do	Aporte	do	Tesouro	Nacional	para	o	FAT
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Elevação	dos	Repasses	do	Tesouro	Nacional	ao	
BNDES
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• Cenário	1	pessimista:	Selic	até	10%	em	2018;	TJLP	de	7,5	%	após	2016.
• Cenário	2	moderado:	Selic	até	8%	em	2022;	TJLP	em	6%.
• Cenário	3	conservador:	Selic	11,8%	em	2020,	10%	em	2022;	TJLP	em	7,5%.
• A	margem	bruta	de	intermediação	financeira	do	BNDES,	descontados	seus	
custos	operacionais,	seria	de	1,8%,	semelhante	à	verificada	de	2009	a	2014.
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Ao	se	considerar	a	geração	de	tributos	e	lucros,	os	custos	fiscais	
esperados	dos	empréstimos	do	Tesouro	ao	BNDES	

passam	a	ser	muito	menores:	benefícios	maiores	que	custos
• No	cenário	1,	o	custo	estimado	da	diferença	SELIC-TJLP	é	de	
R$	180,7	bilhões,	próximo	ao	apresentado	na	Folha;	
porém,	ao	incorporar-se	a	margem	do	BNDES,	o	custo	cai	para	R$	44,5	bi.

• Somando-se	ainda	a	receita	tributária	associada	diretamente	aos	
investimentos	adicionados	e	descontando-se	o	custo	das	equalizações	
futuras	do	PSI,	o	valor	presente	do	benefício	fiscal	líquido	é	positivo	
em	R$	16,6	bilhões.	

• No	cenário	2,	o	efeito	líquido	é	positivo em	R$	33	bilhões.
• Apenas	no	cenário	3 haveria	um	custo	líquido	de	R$	12,8	bilhões,	
que	ainda	assim	seria	menos	de	um	décimo	da	estimativa	apresentada.

• Viabiliza	expansão	de	capacidade	produtiva,	produtividade	e	empregos.21
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Juros:	82%	em	2015	
e	72%	em	2016	do	
Déficit	Nominal.



Crítica	neoliberal:	BNDES	operava	com	”conta	
movimento”	no	Tesouro	Nacional	para	subsidiar	juros

Atuação	Social-Desenvolvimentista
• O	Tesouro	Nacional	oferece	
risco	soberano aos	investidores	
institucionais,	fundos	e	bancos,	
para	captar	em	longo	prazo,	
e	repassa	funding ao	BNDES.	

• O	BNDES	recicla	os	recursos	em	
crédito	direcionado	para	setores	
prioritários	para	a	estratégia	de	
desenvolvimento	nacional.

• Valores-meta:	o	nacionalismo,	
a	cadeia	produtiva,	o	emprego	e	
o	combate	à	desigualdade	regional.

Projeto	Neoliberal
• BNDES	passa	a	adotar	a	função	de	
originador	de	operações.

• Entra	com	parte	pequena	do	
financiamento	e	com	isso
dá	um	”selo	de	qualidade”	
ao	empreendimento	para	
as	devedoras	emitirem	debêntures.

• Fomenta	o	mercado	de	capitais.

• Valores-meta:	as	externalidades,	
os	riscos,	os	custos	e	o	lucro	do	Banco.	
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Proposta	neoliberal
• Dados	os	critérios	de	alocação	estabelecidos	e	aprovados	pelo	Congresso,	
uma	empresa	cuja	proposta	de	investimento	neles	se	enquadrasse	
solicitaria	o	recebimento	de	subsídios.	

• A	empresa	não	tomaria	empréstimo	junto	ao	BNDES,	
mas	junto	ao	mercado	de	capitais	privado,	o	que	os	neoliberais	acreditam	
estimular	uma	avaliação	mais	criteriosa	da	viabilidade	dos	projetos.	

• O	subsídio seria	pago	de	forma	diluída,	
acompanhando	a	quitação	das	parcelas	do	financiamento	
previstas	no	contrato	junto	ao	financiador	privado.	

• Como	o	BNDES	não	concederia	empréstimos,	
o	sigilo	bancário	não	se	aplicaria	[?!].	

• O	CNPJ	e	os	valores	dos	subsídios	pagos	a	cada	empresa	
seriam	divulgados	no	portal	do	banco. 24



Argumentação	dos	Neoliberais

Defesa	das	vantagens	do	
neoliberalismo
1. a	transparência na	definição	dos	

critérios	para	a	distribuição	dos	
subsídios;

2. a	transparência quanto	aos	
beneficiários	dos	subsídios;

3. a	transparência de	seus	custos;
4. o	fato	de	que	eventuais	inadimplências	

não	onerariam	o	contribuinte,	mas	
apenas	o	financiador	privado;	e

5. o	estímulo	ao	mercado	de	capitais,	
que	passaria	a	atuar	plenamente	
na	intermediação	neutra	entre	
poupança	e	investimentos.

Crítica	ao	social-desenvolvimentismo
1. o	montante	de	subsídios	não	

faz	parte	do	orçamento	do	
governo,	

2. os	critérios	de	empréstimos	
são	pouco	claros	e	

3. não	há	qualquer	avaliação	
técnica	rigorosa	dos	resultados	
da	atuação	do	banco.
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BNDES	com	papel	subsidiário	ao	do	
Mercado	de	Capitais

• O	BNDES	poderia	apoiar	também	a	emissão	de	ações	de	empresas	
que	se	enquadrassem	nos	critérios	já	mencionados.	

• Neste	caso,	a	cada	emissão	primária,	
o	banco	compraria	uma	parcela	das	ações,	
desde	que	a	emissão	conseguisse	atrair	investidores	privados.	

• Assim,	resgatar-se-ia	a	BNDESPAR,	
cuja	atuação	teria	sido	inibida	nos	últimos	anos.
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Operações	do	Mercado	de	Capitais	pró	cíclicas	e		do	
BNDES	contra	ciclo	depressivo
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Os	financiamentos	do	BNDES	a	obras	realizadas	no	exterior	
por	empresas	brasileiras:1,5%	dos	desembolsos	totais	do	
banco	de	R$	105,5	bilhões	entre	janeiro	e	outubro	de	2015

Os	financiamentos	a	exportações	de	bens	e	serviços	de	engenharia	para	obras	no	exterior	
geraram	um	retorno	financeiro	de	R$	2,4	bilhões	entre	2007	e	2014:	
o	valor	é	superior	ao	que	seria	obtido	caso	os	recursos	tivessem	sido	remunerados	pela	Selic...28



Por que os economistas neoliberais 
abominam a TJLP subsidiada 

abaixo da taxa de juro do mercado?



Modelo	“2	neurônio” (sic),	tipo	Tico-e-Teco…
• Economistas	neoliberais	impõem	uma	terapia	equivocada	
a	partir	de	um	diagnóstico	errado:	“as	causas	das	altíssimas taxas	de	juros	
de	empréstimos	com	recursos	livres seriam	as	baixíssimas taxas	de	juros	
de	empréstimos	com	recursos	direcionados”.

• Este	é	o	modelo	gangorra	dos	neoliberais:	para	eles,	o	juro	está	no	“céu”
• não por	causa	do	nível	da	SELIC	(referência	para	
o	custo	de	captação	de	funding)	nem	por	razão	do	spread bancário	
(devido	à	avaliação	superestimada	do	risco	de	perda	dos	créditos),	

• mas	sim por	causa	do	“inferno”	do	crédito	direcionado	dos	bancos	públicos,
que	concorre	com	os	bancos	privados,	e	expande	a	demanda	agregada	
contrabalançando	o	impacto	recessivo	da	política	de	juros.	 30



Por	que	um	neoliberal	aprecia	tanto	a	carreira	profissional	
PUC-RIO-BCB-ITAÚ-UNIBANCO,	mas	não	gosta	de	crédito	
bancário,	especialmente	direcionado	por	bancos	públicos?

• Sem	considerar	a	concorrência	destes	com	”seus” bancos	privados,	
cujo	eufemismo	é	“externalidades“,	teoricamente,	poderia	se	responder	
que	é	por	causa	da	Doutrina	da	Poupança	Forçada.

• Esta	prega	que	os	bancos	podem	apenas	agir	como	intermediários	financeiros	
neutros,	canalizando	exatamente	a	poupança	preexistente	para	o	investimento.	

• Caso	isso	não	ocorra	assim,	o	crédito	financiará	investimento	em	demasia,	
que	se	desequilibrará	com	a	poupança preexistente,	provocando	
expansão	da	demanda	agregada	além	da	oferta	agregada	disponível.	

• De	acordo	com	esse	modelo	mental	estático-comparativo	(baseado	na Lei	de	Say),	
tal	desequilíbrio	provocaria	inflação,	corroendo	o	poder	aquisitivo	dos	salários	
reais,	ou	seja,	forçando	uma	queda	do	consumo	até	o	nível	de	poupança	
necessário	àquele	nível	de	investimento	financiado	pelo	“excesso	de	crédito”.	31



Método	Dinâmico	versus
Método	Estático-Comparativo	entre	Equilíbrios

• O	economista	ortodoxo	
necessita:	

1. aprender	a	lidar	com	
a	variável	tempo,

2. pensar	de	maneira	dinâmica	e	
3. direcionar	o	crédito	

para	investimento	em	
infraestrutura	e	capacidade	
produtiva,	aumentando	
a	oferta	agregada.
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Correlação	entre	Desembolsos	do	BNDES	e	FBCF:



transparência	na	relação	entre	
Diretoria	do	BNDES	e	quadro	funcional

• A	AFBNDES	faz	uma	crítica	à	mudança	em	curso	na	metodologia	de	cálculo	
da	TJLP,	que	prevê	que	a	taxa	de	juros	do	banco	flutue	como	uma	taxa	de	
mercado	– de	maneira	que	a	política	monetária	iniba	a	política	de	crédito.

• A	mudança basicamente	consiste	em	que	a	TJLP	flutuará	como	
uma	taxa	de	juros	de	mercado,	mais	especificamente	a	taxa	de	juros	de	
títulos	do	governo	federal	de	“longo	prazo” (NTN-B	de	cinco	anos).

• ”Efeito	Riqueza”:	se	a	taxa	de	juros	do	BNDES	virar	IPCA	+	Juro	Prefixado,	
o	banco	passa	a	fazer	MtM (marcação-a-mercado)	em	seus	empréstimos	e	
ter	perda	de	capital	com	Provisões	para	Devedores	Duvidosos.	 33



Por que os economistas neoliberais 
abominam a ”política dos vencedores”?



Instituição Econômica Inclusiva
• Para	serem	inclusivas,	
as	instituições	econômicas	devem	
fomentar	a	atividade	econômica	
empregadora	e	incluir:

1. segurança	da	propriedade	
privada,

2. sistema	jurídico	imparcial,

3. serviço	público	que	proporcione	
condições	igualitárias	
para	as	pessoas	estabelecerem	
os	contratos	e	as	trocas.
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instituição econômica extrativista
espolia renda da maioria em favor da minoria

• Juros	no	Brasil	é	a	
variável	determinante
de	outras	variáveis,	
mas	determinada
de	maneira	arbitrária	
e	disparatada	
em	relação	ao	
resto	do	mundo.
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2	X 2º	colocado!



”Política dos Vencedores”: 
realizada pelo Banco Central do Brasil!
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Não	haverá	solução	unilateral	tanto	
na	área	fiscal	quanto	na	tendência	à	

apreciação	da	moeda	nacional	
enquanto	o	juro for	uma	variável	sob	
o	livre	arbítrio	do	Banco	Central.

Provoca a disparidade	entre	
a	taxa	interna	e	a	externa	e	eleva	

o	cupom	cambial.

É	necessário	o	mandato	dual	
para limitar	seu	arbítrio	entre	

duas	metas:	controle	da	inflação e	
expansão	do	emprego.
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A	riqueza	financeira	dos	cerca	de	112	mil	clientes	sob	gestão	de	patrimônio	especial	
dos	bancos	em	sete	anos	multiplicou-se	quase	três	vezes	(2,86)	o	valor	nominal,	
acumulando	mais	R$	540	bilhões	ou	½	trilhão	de	reais!

dez09-
dez16	=
9%	do	
PIB de	
2016:
(R$	
6.267,0	
bilhões)	
>	déficit	
nominal.
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Perguntas

Por	que	os	economistas	neoliberais	
abominam	o	crédito	direcionado?

Por	que	os	economistas	neoliberais	
abominam	a	TJLP	subsidiada	

abaixo	da	taxa	de	juro	do	mercado?

Por	que os	economistas	neoliberais	
abominam	a	”política	dos	vencedores”?

41



Recapitulação	Final	das	Respostas

Porque	acham	que	bancos	têm	de	ser	
apenas	intermediários	financeiros	neutros	

”canalizando	a	poupança	para	o	investimento”.

Porque	acham	que	a	taxa	de	juro	básica	é	elevada	
devido	à	existência	de	taxa	de	juro	subsidiada	baixa.

Porque	amam	a	ideologia	de	igualdade	de	oportunidades,	
porém	prezam	mais	evitar	a	eutanásia	dos	rentistas	e	

capitalizar	a	própria	riqueza	financeira.
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