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Variedades de Capitalismos 
Financeiros Nacionais
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A industrialização tardia 
dos países com atraso 
econômico diferiu da 

revolução industrial inglesa. 

O Estado e seus bancos
centralizaram o capital 
necessário ao grande 
investimento inicial, 

em busca de alcançar a 
industrialização originária. 



Questão de contemporaneidade:
papel dos bancos na etapa da industrialização 

pesada de país de capitalismo tardio 
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A historicidade das forças produtivas capitalistas 
leva à necessidade do país que se propõe à industrialização pesada dar salto 
tecnológico que envolve problemas de escala, de dimensão, de mobilização e 

concentração de capital suficiente para enfrentar a descontinuidade tecnológica. 

Os diferentes caracteres das industrializações se devem a que 
as forças produtivas de cada momento do capitalismo são distintas. 

A industrialização de cada país de capitalismo tardio exige, então, 
diferentes bases técnicas e concentração de capital. 



Regimes macro-financeiros
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economia de 
autofinanciamento 
ou com 
recursos próprios

economia de 
endividamento 
ou com cobertura 
financeira de terceiros



Tipologia de Sistemas Financeiros
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Modelo dos países anglo-
saxões: 
baseado em ações e
mercado de capitais; 

Modelo franco-nipônico: 
baseado em bancos estatais e
crédito público;

Modelo germânico: 
baseado em banco universal e
crédito privado.



Tipos de sistemas financeiros: 
correlacionados aos modelos de transição
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sistemas financeiros 
baseados em 

mercado de capitais 
com preços 

determinados 
competitivamente, 
tiveram condução 

empresarial do 
crescimento. 

Estados Unidos e Inglaterra

sistemas financeiros 
baseados em crédito 

e preços 
administrados, 

tiveram condução 
estatal do processo de

salto de etapas.

França e Japão 

sistema financeiro 
baseado em crédito 

privado, mas com 
uma ins3tuição 

estatal dominante, 
teve negociação 

polí3ca no processo 
de mudança.

Alemanha
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Em junho de 2017, no Brasil, 
os bancos públicos tinham 46% dos 
ativos, enquanto os privados nacionais, 
40%, e os estrangeiros, 14%.
Obs.: em crédito, públicos: 55%.



1990 2000 2005 2010 2014 2015 2016
China 1.119,9 3.698,6 6.617,3 12.405,9 18.228,4 19.695,7 21.269,0
Estados Unidos de América5.979,6 10.284,8 13.093,7 14.964,4 17.393,1 18.036,7 18.561,9
Índia 986,9 2.077,8 3.238,2 5.312,3 7.356,7 7.998,3 8.720,5
Japão 2.359,5 3.236,7 3.858,6 4.319,5 4.766,0 4.843,3 4.931,9
Alemanha 1.636,1 2.430,4 2.804,6 3.279,5 3.763,2 3.860,1 3.979,1
Rússia 1.635,3 2.474,8 3.240,9 3.827,9 3.724,9 3.745,1
Brasil 1.000,7 1.579,8 2.047,0 2.803,4 3.291,5 3.198,9 3.134,9
Indonésia 516,7 958,5 1.356,4 2.004,0 2.688,8 2.848,0 3.027,8
Reino Unido 1.001,7 1.556,1 2.008,5 2.251,1 2.614,5 2.702,0 2.787,7
França 1.112,4 1.678,3 2.046,6 2.340,2 2.604,3 2.665,9 2.736,7
México 707,2 1.210,6 1.475,1 1.785,7 2.153,3 2.230,1 2.306,7

Ranks
PIB baseado em Paridade do Poder de Compra 

em bilhões de dólares

Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2017

Era Neoliberal (1988-2002) Era Desenvolvimentista (2003-2014) Era Neoliberal (2015-2016)
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=> atuação anticíclica dos empréstimos.



Tropicalização antropofágica miscigenada 
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A economia brasileira possui traços não 
plenamente desenvolvidos dos três 
modelos de financiamento a prazo.

crédito 
privado 

incipiente

crédito 
público 

insuficiente

mercado de 
capitais 

raquí3co



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

 Le
i

Segunda Lei



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 

polí@ca monetária. 

Segundo, 
o direcionamento 
setorial do crédito 

dá-lhe flexibilidade. 

Crédito 
direcionado para 

setores prioritários

No final das contas, 
controlar com uma mão, 

liberar com outra, 
de acordo com o 

planejamento estratégico, 
é melhor para o País.

Crédito seletivo é um 
“amortecedor” de recessão 

provocada pela ânsia de 
controle monetário geral 

por parte da 
autoridade monetária. 



A Negra + Abaporu (O Homem Que Come) = 
Antropofagia
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Aqui, se constituiu 
economia de endividamento, 

mas não economia de 
mercado de capitais.

Não houve nenhuma experiência de 
conversão da primeira nessa úl1ma, 
mesmo porque a bolsa de valores de 
Nova York absorve ações das grandes 

empresas do resto do mundo

O desafio brasileiro é fazer 
essa mistura na nossa típica

Tropicalização Antropofágica 
Miscigenada.



Funções dos 
Bancos Públicos



Financiar: expansão 
da capacidade 

produtiva, produção 
(capital de giro), 

consumo , 
habitação, compra 
de ativos baratos 
para vender caro 

(especulação), etc.

Propiciar 
investimentos 
financeiros de 

modo a proteger 
o poder aquisitivo 
das reservas para 
substituir renda 
do trabalho na 
aposentadoria.

Dar acesso ao 
sistema de 

pagamentos 
eletrônicos, 
oferecendo 
segurança e 
facilidade.



Corrigir falhas de 
mercado: 

realocar recursos para 
regiões(Norte/Nordeste

) e/ou setores 
(agricultura, habitação, 

infraestrutura) 
prioritários, 

mas não tão lucrativos 
e atraentes para 

iniciativas particulares. 

Executar políticas 
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. 

Captar recursos 
de terceiros 
no mercado, 

complementando
recursos fiscais 

escassos. 



Carregar títulos 
de dívida pública, 
dando ao governo 
certa autonomia 
em relação aos 

bancos privados.

Compensar 
eventuais 
perdas no 

cumprimento 
de missão 
social com 
ganhos na 

ação comercial.

Obter lucros 
para pagar 

dividendos ao 
Tesouro 

Nacional, 
elevando o 
superávit 
primário. 



Lei de Say: produção gera renda 
para a demanda, seja consumida, 
seja poupada (ex-ante), e daí investida.

Princípio da Demanda Efetiva: 
crédito financia investimento que 
multiplica renda (poupança ex-post).
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• Se obter essa mesma valorização do ativo com a tomada de um empréstimo de 
capital de terceiros, dando muito maior escala na compra desse ativo, 
pode-se no exemplo até dobrar o capital próprio, ou seja, 
obter uma rentabilidade de 100% sobre o próprio capital em caso de juro zero. 

• O limite do juro a ser pago tem de ser inferior à rentabilidade patrimonial inicial 
(10%) para valer a pena.

• Os concessionários de serviços de utilidade pública obtém empréstimos de 
bancos públicos com juros abaixo dos com recursos livres, em longos prazos de 
carência e pagamento, para obter uma taxa de retorno alavancada. 22



São 9 vezes mais, 
se comparar o valor em 

dinheiro necessário 
para executar 

diretamente polí5cas 
públicas com a mesma 
quan5dade de recursos 
capitalizados nas IFPF 

para fazer emprés5mos 
(e tomar depósitos).

Essas instituições podem 
gerar políticas públicas cujo 
gasto efetivo sai por cerca de 

10% do custo de 
oportunidade fiscal.

Em termos de 
custo fiscal e 
orçamentos 

governamentais, 
IFPF podem �fazer 
mais por menos�. 



Ciclos Econômicos e 
Endividamento



Ciclos da Economia Brasileira
Crescimento	Real	de Crises	da	Dívida Neoliberalismo Boom 	de	Commodities Reversão

Taxas	Anuais	de	Investimento 1980-1989 1990-2003 2004-2011 2012-2015
Todos	os	Governos	(A) 2,35 1,43 11,22 -3,50
Empresas	Estatais	(B) -6,21 -0,07 11,24 -5,77
Investimentos	Públicos	(A	+	B) -3,00 -0,48 10,90 -4,87
FBCF 0,42 0,49 7,97 -3,00
Fonte:	Orair	(2016)	apud	Rugitsky,	Fernando.	Rise	and	Fall	of	Brazilian	Economy. 	XXII	SEP,	2017.

Aceleração	e	Desaceleração	do	Crescimento	no	Brasil:	2004-2016	-	Taxas	de	Variação	Annual
Determinantes	

do
Crescimento 2004-2011 2012-2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Endividamento	Familiar* 10,4 -3,3 4,1 -0,1 -2,7 -4,9 -5,7 -9,1
Investimento	Público 10,9 -4,9 -12,6 5,9 7,0 -2,0 -30,4 n.d.
Termos	de	Troca 4,3 -5,6 7,9 -5,8 -2,1 -3,4 -11,0 3,1
Utilização	de	Capacidade 0,5 -2,2 -0,2 -0,3 -1,3 -2,0 -5,0 -3,8
Fonte:	RUGITSKY,	Fernando.	Antimilagre	Econômico	Brasileiro .	Rumos.	março/abril	2017.	pp.	16-17
Obs.;	*	Excluindo	crédito	imobiliário;	endividamento	como	percentual	da	renda	disponível	(série	com	início	em	2005)

Boom 	de	Commodities Reversão Desaceleração	Lenta	(Recessão) Desaceleração	Rápida	(Depressão)

25
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Gastos	Governamentais	em	Investimento	(médias	anuais)
Períodos Presidentes Governo	Central Estatais	Federais
1995-1998 FHC	1 -4,61 3,66
1999-2002 FHC	2 2,56 2,60
2003-2006 Lula	1 9,91 0,02
2007-2010 Lula	2 26,04 23,52
2011-2014 Dilma	1 1,03 1,50

2015 Dilma	2 -37,90 -25,20
Fonte:	Orair	(2016) O investimento público, no primeiro trimestre de 2017, 

teve queda real de 61% em relação ao mesmo período de 2016, 
devido ao contingenciamento nas contas públicas promovido pelo governo temeroso.



Era Social-Desenvolvimentista: 
crescimento dinamizado pelas maiores 

Taxas de Investimento e sustentado pelo Consumo

27Obs.: em 2011, Construção cresceu 4% e Máquinas e Equipamentos caiu 4%.



Evolução real do crédito: atuação anticíclica dos Bancos Públicos 
Federais

Elaboração do gráfico: Fernanda Feil e Andrej Slivnik. CEF e BB: Evolução Patrimonial Recente. 
Associação Brasileira de Desenvolvimento – ABDE. Apresentado no XXII ENEP, junho 2017.

Reestruturação 
patrimonial + 

EMGEA

Retomada do 
crescimento do 

crédito

Queda do crédito privado e 
atuação anticíclica do crédito público Fim da “Cruzada 

da Dilma” contra 
juros elevados

A relação crédito/PIB elevou-se de 24,3%, 
em junho de 2003, para 54,5% em dezembro de 2015, 

e declinou para 47,1% em dezembro de 2017.

28
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A recuperação efetiva do investimento está condicionada, em parte, pela redução da 
alavancagem e do comprometimento de renda das empresas não financeiras.

A economia segue operando com alto nível de ociosidade dos fatores de produção, refletido no 
reduzido nível de utilização da capacidade da indústria (NUCI: 74,6%) e na taxa de desemprego (13%).

Lucros



O índice de 
inadimplência 
no segmento, 
que era de 
apenas 0,38%
no fim de 
2014, quase 
triplicou e 
encerrou 
2016 em 
1,09%, 
de acordo com 
dados do 
Banco Central. 

Incluindo as 
dívidas que 
tiveram de 
passar por 
algum tipo de 
reestruturação, 
o índice sobe 
para 1,53%. 

O retorno
obtido com a 
carteira de 
grandes 
empresas, que 
já́ era apertado, 
foi corroído 
com a alta da 
inadimplência. 

O número de 
pedidos de 
recuperação 
judicial atingiu 
quase 4 mil 
desde 2015. 
Desse total, 
16% vieram de 
companhias de 
maior porte. 

Elevou o 
chamado "risco 
Lava-Jato”. 

Há maior 
exigência de 
cobertura de 
capital próprio.

31
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Endividamento	das	Famílias	com	SFN	(com	e	sem	Crédito	Habitacional)

Endivid.	Total Endivid.	Sem	SFH

Redução no endividamento – dado pela relação entre 
o valor atual das dívidas das famílias no SFN e 
a massa de rendimentos acumulada nos últimos doze 
meses –, principalmente nas modalidades de consumo, 
devido à avaliação de risco do credor, à menor 
disposição das pessoas físicas para o consumo e 
à recuperação da renda real pela queda da inflação.
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Comprometimento	de	Renda	das	Famílias	com	SFN

com	Amortização com	Juros	 com	Serv.	Dív. com	Serv.	Dív.	(-SFH)

O indicador de comprometimento de renda das famílias com dívidas bancárias (CRF) é obtido 
dividindo-se os desembolsos mensais para pagamento de principal e juros 

referentes às operações de crédito bancário pela massa de rendimentos daquele mês.

Comprometimento de Renda com Amortização + Juros = Serviço da Dívida
Em julho de 2017: 10,8% + 10,0% = 20,8% (Serv.) => Prest. SFH = 2,5%

Uma melhora no perfil do endividamento é associada ao aumento de participação de modalidades 
com prazos mais longos e taxas de juros e prestações menores, 
especialmente financiamento habitacional e crédito consignado.



A publicação Perfil das 
Despesas no Brasil, 
referente à Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF) 
2008-2009, revelou que
Habitação é o custo de maior 
peso para todos os tipos de 
composição familiar (29%).

34

Ajuste Fiscal não se faz em 
Grande Depressão => 
necessidade de retomar 
crescimento inclusive com 
subsídio ao MCMV



Fim da “Cruzada 
da Dilma” contra 
juros elevados

35

Junho 2013Junho 2003 Set. 2008

Retomada do 
crescimento do 

crédito

Queda do crédito privado e 
atuação anticíclica do crédito público

Reestruturação 
patrimonial + 

EMGEA
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Crédito BB e Caixa: 5 X / Bancos Privados: 3 X 
Lucro BB e Caixa: 65% >
PIB 2010-2014: 3,4% aa 
Taxa de Desemprego em 2014: 6,5% PNADC



Problemas dos 
Bancos Públicos



Problemas dos bancos públicos
1. Corporativismo, 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 político, 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 característica de 
conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros 
e/ou de dispêndio de energia, tempo, dinheiro ou meios.



Problemas 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.

Excesso de 6. �mercadologia�, isto é, ideologia mimé9ca 
em relação aos concorrentes privados, 
inclusive gastando excessivamente em marke9ng convencional.



Solução para o problema de 
interferência política 

• Talvez a solução para o problema de interferência política 
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 Instituto 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.



Meritocracia
• Um modelo meritocrático seria um princípio ideal 

para promover os indivíduos dentro de instituições 
financeiras públicas em função do mérito 
(talento ou aptidão, trabalho, esforço, competência, 
inteligência, virtude) de cada um, 
e não em função das relações individuais 
(fisiologismo, cooptação ou nepotismo). 

• A verdadeira meritocacia – aquela que ofereceria, 
a cada um, aquilo que se mostrasse digno de obter –
necessitaria de medidas para compensar a desvantagem 
dos indivíduos social ou economicamente 
desfavorecidos e dar igualdade de oportunidades.



Inovações Financeiras para 
Retomada do Crédito



46

•Securitização do 
Crédito Imobiliário + 
Crédito Estudantil 
Consignado

Produtos financeiros •
adequados para 
alongamento do prazo 
do crédito

• Incentivar 
investimentos privados 
dos concessionários de 
serviços de utilidade 
pública

•Diretoria do 
Banco Central 
desenvolvimentista 
com mandato dual 
contra inflação e 
desemprego

Prioridade: 
retomar 

crescimento 
sustentado 
da renda e 

do emprego

BNDES com 
funding

adequado para 
propiciar taxa 

de retorno 
alavancada

Mudança do 
Sistema 

Brasileiro de 
Pagamentos 

no Varejo 
(Modelo de 

Cartões)

Expansão do 
crédito 

multiplica 
funding a ser 

captado



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


