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Estrutura da apresentação

Funding para 
Financiamentos

Captação via 
Produtos Bancários

Captação via 
Mercado de Capitais

Captação via 
Mercado Internacional



Funding de empréstimos 
em longo prazo
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Usos	de	Financiamento	=	(Dívida	/	PIB)	+	(Crédito	/	PIB)
em	%	do	PIB
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Fontes	de	Financiamento	=	M4	+	Déficit	BTC	+	Emissões	MK
em	%	do	PIB



Financiamento Total / Funding
Fim Relação Relação Financiamento Fontes do M4 Déficit em Outras
de Dívida Mobiliária / Crédito / Total do Financiamento Haveres Transações Emissões

período PIB PIB Setor Público (funding) Financeiros Correntes Primárias no
TDPF em Carteira e Setor Privado sinal (-) Mercado de Capitais

a b c = a + b d = e + f e f g = c - d
Anos Em % do PIB Em % do PIB Soma M4 + BTC Em % do PIB Em % do PIB Em % do PIB 
2005 45% 28% 73% 58% (((60 ( (+)1,58 15%
2006 45% 31% 76% 64% (((65 ( (+)1,25 12%
2007 45% 35% 80% 69% (((69 ( (+)0,11 11%
2008 41% 41% 81% 74% (((72 ( 1,7 11%
2009 42% 44% 86% 80% (((78 ( 1,5 6%
2010 41% 45% 86% 80% (((78 ( 2,1 6%
2011 41% 49% 90% 83% (((81 ( 2,0 7%
2012 41% 50% 91% 89% (((87 ( 2,2 2%
2013 39% 56% 95% 89% (((86 ( 3,4 6%
2014 40% 55% 94% 94% (((90 ( 4,4 0%

2015 (maio) 42% 55% 97% 96% (((92 ( 4,1 1%
Fonte:(Banco(Central(do(Brasil((elaboração(do(autor(FNC)



Meios de pagamento ampliados
Em % do PIB 

Período M1 Depósitos Títulos M2 Quotas de Operações M3 Títulos M4
de privados1/ fundos de compromis- federais
poupança investimen- sadas com (Selic)

tos2/ 3/ títulos
 federais4/

2000 			6 	 			9 	 			8 	 			24 	 			21 	 			2 	 			46 	 			8 	 			54 	
2001 			6 	 			9 	 			9 	 			24 	 			22 	 			1 	 			47 	 			10 	 			57 	
2002 			7 	 			9 	 			10 	 			27 	 			19 	 			1 	 			46 	 			8 	 			54 	
2003 			6 	 			8 	 			9 	 			24 	 			24 	 			1 	 			49 	 			7 	 			56 	
2004 			7 	 			8 	 			10 	 			25 	 			24 	 			1 	 			50 	 			6 	 			57 	
2005 			7 	 			8 	 			12 	 			27 	 			26 	 			1 	 			54 	 			7 	 			60 	
2006 			7 	 			8 	 			12 	 			27 	 			28 	 			1 	 			57 	 			8 	 			65 	
2007 			9 	 			9 	 			11 	 			29 	 			29 	 			2 	 			60 	 			10 	 			69 	
2008 			7 	 			9 	 			19 	 			35 	 			25 	 			2 	 			61 	 			11 	 			72 	
2009 			8 	 			10 	 			18 	 			35 	 			28 	 			3 	 			66 	 			12 	 			78 	
2010 			7 	 			10 	 			18 	 			35 	 			29 	 			2 	 			66 	 			13 	 			78 	
2011 			7 	 			10 	 			21 	 			37 	 			30 	 			2 	 			69 	 			12 	 			81 	
2012 			7 	 			11 	 			20 	 			37 	 			34 	 			3 	 			75 	 			12 	 			87 	
2013 			7 	 			12 	 			20 	 			38 	 			34 	 			3 	 			74 	 			12 	 			86 	
2014 			6 	 			12 	 			21 	 			39 	 			36 	 			4 	 			78 	 			12 	 			90 	

Mai*	2015 			5 	 			11 	 			21 	 			38 	 			38 	 			3 	 			79 	 			14 	 			92 	



Financiamento: 88% + 2,2% + 4,4% = 94,6% do PIB

Financiamento Total:

1. Empréstimos 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] + `tulos públicos que lastreiam 
operações compromissadas): R$ 3,3 trilhões;

4. M4 (M3 + `tulos públicos de detentores não 
financeiros): R$ 3,8 trilhões = 88% do PIB. 
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financiamento: 98,6% versus funding: 101,7% do PIB

Financiamento Total:
EmprésAmos bancários1. : 
R$ 3,062 trilhões –
relação crédito / PIB: 46,4%;

Dívida mobiliária federal2.
(fora do Banco Central): 
R$ 3,444 trilhões –
relação dívida / PIB: 52,2%; 

Financiamento total• : 
R$ 6,195 trilhões ou 
98,6% do PIB (fevereiro de 2018) 

Déficit do balanço de transações •
correntes (fevereiro de 2018/12 m): 
US$ 7,8 bilhões ou 0,38% do PIB

Sobra de • Funding
101,7% - 98,6% = 3,1% do PIB

Funding (exceto fundos sociais):
• Saldos em fim de período (fevereiro de 2018) 

dos Haveres Financeiros: 

1. M1 (papel-moeda em poder do público e 
depósitos a vista): R$ 333 bilhões; 

2. M2 (M1 + depósitos de poupança 
[R$ 665 bilhões] + títulos privados
[R$ 1.368 bilhões]): R$ 2,5 trilhões;

3. M3 (M2 + quotas de fundos de renda fixa 
[R$ 2,939 trilhões] + títulos públicos que 
lastreiam operações compromissadas [R$ 142 
bilhões): R$ 5,9 trilhões;

4. M4 (M3 + títulos públicos de detentores não 
financeiros): R$ 6,7 trilhões = 101,3% do PIB. 
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FGTS: Arrecadação Pró-cíclica



FGTS: Finalidades

Quantidade de moradias no MCMV de 2009-29/03/2018: 2.500.445
Fora do Programa MCMV de 2009-29/03/2018: 659.591



FI-FGTS: Desvio de Finalidades



Balancete FGTS – set 2017



Demonstração de Resultado do FGTS
set 2017



Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
• Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT são destinados 

ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico 
através do BNDES, na proporção de pelo menos 40% (de acordo com 
o artigo 239 da Constituição Federal), enquanto a parcela restante 
custeia o programa de seguro desemprego e o abono salarial.

• Esses recursos têm sido utilizados para financiar programas específicos 
de aplicações, aprovados pelo Conselho Deliberativo do FAT – CODEFAT, 
a partir de proposta elaborada pelo BNDES, em consonância com 
critérios gerais estabelecidos pelo referido Conselho.

• Em 28/02/2018, o saldo de recursos do FAT no Sistema BNDES era de 
R$ 248,51 bilhões.

• Os recursos ordinários são remunerados 
pela Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP e 
por taxas de juros do mercado internacional (FAT - Cambial).







Devido a incen%vos fiscais 
concedidos pelo governo para es0mular 
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 política de reajuste real 
do salário mínimo, 

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

• o aumento anterior dos 
rendimentos dos trabalhadores.

As despesas do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) 
com abono salarial e seguro-
desemprego continuaria com 
expressivos crescimentos nos 

próximos anos, refletindo: 

FAT só se equilibra com 
aportes do Tesouro 

Nacional. 
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Captação via 
Produtos Bancário





FGC – Comparativo por Produto



Comparativo dos Resumos do Fundo Garantidor de Crédito  
dezembro 2006 X dezembro 2017



Estra&ficação social em Contas Bancárias 
em dezembro de 2017

Acima de R$ 1 milhão: 10.026 clientes 
(0,009%) e R$ 56,4 bilhões (32% do total)

DP acima de R$ 1 milhão: 13.532 clientes 
(0,009%) e R$ 39,6 bilhões (5,4% do total)





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 incen8vo 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 títulos 
emitidos por essas 
instituições.

Em junho de 2012, 
os Fundos de Investimento 
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



Captação via 
Mercado de Capitais



A captação líquida dos fundos de investimento foi de R$ 49,9 bilhões no primeiro trimestre 
de 2018, volume maior que a média da captação no mesmo período dos últimos quatro anos. 
Os fundos de ações e multimercados foram destaque, responsáveis por 84% desse total, 
que corresponde a R$ 42,1 bilhões. No mesmo período do ano passado, 
eles correspondiam a apenas 20% da captação da indústria.





Fundos de Investimentos: 
Segmentos de Investidores com 2/3 do PL



Captação no Varejo

31%

29%

39%



Segmentos de Clientes

34%

30%

36%

Obs.: volume financeiro sem considerar Previdência Aberta. Incluindo-a no caso do 
Private Banking (R$ 96 bilhões), este segmento de ricaços acumulava R$ 964,0 bilhões 
em 2017.





O crescimento mais moderado da carteira de crédito à PJ nos últimos anos se explica, em 
parte, pelo processo de substituição dessas dívidas pela emissão de títulos, 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. 



Com queda de CDI e elevação da TLP 
empresas não-financeiras captam via debêntures

Os prazos das debêntures se alongaram no 1º. tri 2018: 56,9% têm vencimento acima de três
anos, ante 49% do ano passado. Com mais de sete anos de prazo: 23,6%, ante 17,6% em 2017. 



“Desalavancagem financeira” de 
empresas não-financeiras





Emissões domésticas para captação 
em mercado de capitais: 2011-2017



Emissões domésticas para captação 
em mercado de capitais: 1º. tri 2018

As companhias brasileiras levantaram no primeiro trimestre de 2018 o montante de 
R$ 60,7 bilhões no mercado de capitais, considerando emissões de dívida e de ações. 
Em 2017 foram R$ 60,5 bilhões. A média dos úlDmos sete anos foi de R$ 48,9 bilhões. 



Captação via 
Mercado Internacional





Endividamento interno e externo de 
Pessoa Jurídica 



Dívidas em reais por origem de capital: 
sistema financeiro nacional, mercado 
de capitais e mercado internacional 

A participação do crédito junto ao SFN na dívida ampla desse grupo recuou de 28% em 2016, 
para 22% em 2017, enquanto a participação da dívida oriunda de captações no mercado de 
capitais aumentou de 12% para 16% e no mercado externo, de 60% para 62%. Registre-se que, 
das 342 empresas do grupo que reduziram o endividamento no SFN em 2017, 60% mais que 
compensaram esse movimento com elevação da dívida nos mercados de capitais e externo.



Empresas não-financeiras recorrem 
mais ao mercado internacional do que 

ao mercado de capitais domés6co



Foram captados US$ 32,9 bilhões no mercado internacional pelas companhias brasileiras 
em 2017, crescimento de 60,4% em relação ao ano anterior. Entre as operações com 

<tulos de renda fixa (US$ 31,6 bilhões), mereceu destaque a parEcipação das empresas com 
US$ 23,1 bilhões. A maior parte das ofertas se concentrou na faixa de prazo de seis a dez anos e 

houve queda da taxa média das captações, que saiu de 6,7% em 2016 para 6% em 2017.



Instrumentos de captação externa 
em dólares

1º. Tri 2018: R$ 31,5 bilhões foram captados em operações de renda fixa no mercado 
internacional, e outros R$ 29,1 bilhões em renda fixa e instrumentos híbridos no segmento 
local. Por aqui, o volume das debêntures aumentou em 75%, para R$ 21,3 bilhões. 
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