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Estrutura da apresentação

Evolução: 
Abordagem Cíclica e Regulação

Pensamento e Valores de Castas

Cadeias Produ<vas e
Sistema Financeiro Complexo 

Economia como Sistema Complexo



Economia como 
Componente de um 
Sistema Complexo
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Sistema Complexo: 
modelagem em escalas, 

dada a redundância da 1:1

emergente a partir de interações entre
agentes heterogêneos e meio-

ambiente físico e socioeconômico

regras de interações 
sem possibilidade de dedução 

precisa de evolução caótica

condições iniciais desconhecidas 
porque decisões ex-ante são vistas por 

resultados ex-post, isto é, a partir da 
“linha de chegada” atual.

dependência de trajetória 
caótica

“a história importa”, 
mas se afasta progressivamente das 
condições iniciais desconhecidas.

conjuntura ou 
configuração atual

composta de fatos transcorridos em 
um processo socioeconômico e político 

ainda em andamento.

auto-organização 
sem autoridade ou 

planejamento central

importância da não linearidade:
desvios, percalços ou complicações 

com aprendizado, adaptação ou 
inovação disruptiva
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Agricultura 
(5,1% em 

2018 X 5,5% 
em 2000)

Serviços
(73,3% em 

2018 X 64,7% 
em 2004)

Indústria 
(21,6% em 

2018 X 28,6% 
em 2004)

Consumo
(64,3% em 

2018 = 2000)

Investimento
(de 21,7% em 

2013 para 
15,4% em 

2018)

Gasto
Governamental 

(19,7% em 
2018 ~)

Exportação
(14,8% em 

2018 X 10,2% 
em 2000)

Importação
(-14,3% em 

2018 X - 11,6% 
em 2017)

Juros
(exógenos)

Salário
(mulQplicador)

Aluguel
(custo de 

oportunidade)

Lucro
(custo)

Câmbio
(cupom)



Economia depende da Política

•Políticas Públicas decidem quanto à alocação de capital 
(via impostos, subsídios, reserva de mercado, etc.) e 
à distribuição de renda (previdenciária, regional, etc.). 

•A estratégia do uso dos recursos disponíveis é 
determinada pela regulação governamental. 

•A estabilização das flutuações dos ciclos de negócios, 
da inflação e do nível emprego, dos saldos do balanço 
de pagamentos, tudo isso é influenciado pelas políticas 
fiscal, monetária, cambial e de controle de capital.
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Política depende da Economia

•Há influência das condições econômicas sobre 
a popularidade do governo e as chances da reeleição. 

•Os eleitores, influenciados pelos formadores de opinião 
da imprensa e da rede social, tendem a atribuir ao 
governo a responsabilidade pelo estado da economia. 

•Assim, há maior probabilidade de eles apoiarem 
o governo (e de votarem a favor do sucessor) 
quando a economia está indo bem – e vice-versa: 
maior probabilidade de eles votarem na oposição 
quando a economia apresenta resultados desfavoráveis 
como uma Grande Depressão.
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Alternância de Poder: democracia estável + 
polí7ca econômica democrá7ca

•A principal característica da complexidade brasileira 
é a desigualdade social entre as castas de natureza 
ocupacional e os párias, isto é, trabalhadores informais 
excluídos de acesso a empregos formais e aos direitos 
da cidadania.
•As castas possuem um poder desproporcional 

ao seu caráter minoritário.

•Reunimos, neste livro, fatos e dados, 
informações e argumentos, em defesa da hipótese de 
o jogo de alianças entre essas castas poderosas oscilar 
de acordo com ciclos econômicos e políticos. 8



Política em Tempo de Crise Econômica

• Quando “o cobertor fica curto”, isto é, não há crescimento da 
renda para todos, embora se acumule riqueza (financeira e 
imobiliária em especial) para poucos, as castas fora da aliança 
governamental tendem a se aliar para golpear aquelas no 
exercício do Poder.
• Desconfiando do próprio poder de formar a opinião majoritária 

entre os párias eleitores, optam recorrentemente pelo 
Golpe de Estado: uma ruptura institucional repentina, 
contrariando a normalidade da lei e da ordem ao submeter 
o controle do Estado a pessoas não legalmente designadas 
através de eleição democrática. 
• Como acontecido recentemente, na complexidade brasileira, 

nem sempre o usurpador golpista é um militar. 
• Com a manipulação emocional da maioria da opinião pública, 

um membro da casta militar pode ganhar uma eleição. 9



Pensamento e Valores de Castas
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Classificações Ideológicas (com Viés) e Simplórias

Alckmin 
(PSDB)

Marina 
(REDE)

Ciro 
(PDT)

Bolsonaro 
(PSL)

Luladdad
(PT)
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Classificações do Pensamento Predominante

Alckmin 
(PSDB)

Marina 
(REDE)

Ciro 
(PDT)

Bolsonaro 
(PSL)

Luladdad
(PT)
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Classificações das Castas de Natureza Ocupacional

Alckmin 
(PSDB)

Marina 
(REDE)

Ciro 
(PDT)

Bolsonaro 
(PSL)

Luladdad
(PT)



14

Poder Econômico: 
Casta dos Mercadores 
(do Colarinho Branco)

Lógica de Mercado 
(liberalismo, empreendedorismo, 

competitividade, eficiência em 
custos/benefícios, etc.)

Poder Político ou Legislativo:
Casta dos Oligarcas 

(da Gravata)

Lógica Paroquial (paternalismo, 
localismo, etc.) dos bairristas + 

Lógica Familiar (respeito, herança, 
diferença, etc.) dos clãs dinásticos

Poder Executivo: 
Casta dos Sábios-Tecnocratas 

(do Terno-e-Gravata)

Lógica de Especialista
(educação, titulação) de técnicos, 

gestores ou administradores 

Poder Judiciário: 
Casta dos Sábios-Juristas 

(da Toga)

Lógica  da Meritocracia 
(nomenclatura com mais bem 
dotados, regras, autoridade)

Poder Militar: Casta dos 
Guerreiros-Militares (da Farda)

Lógica Militar (violência, vingança, 
coragem, fama, glória, etc.)
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Poder Midiático: 
Casta dos Sábios-Jornalistas 
(da Pena ou do Microfone)

Lógica de Negociante
(neoliberalismo, sem pluralismo no 

debate público, golpismo, etc.)

Poder Religioso: 
Casta dos Sábios-Sacerdotes 

(da Batina ou do Púlpito)

Lógica Religiosa
(conservadorismo em costumes, 

moralismo, disciplina, etc.) 

Poder Trabalhista: 
Casta dos Trabalhadores 

(do Macacão ou Colarinho Azul)

Lógica Corporativa (igualitarismo, 
ceticismo quanto ao livre-mercado) 

dos trabalhadores organizados

Poder de Celebridade: 
Casta dos Sábios-Criativos 

(do Superstar ou Alta Costura)

Lógica de Artista e Artesão 
(autonomia, auto expressão, 

liberalismo cultural, habilidade, 
criatividade, etc.)

Poder Educacional: 
Casta dos Sábios-Educadores 

(do Jeans e Camiseta)

Lógica Cívica 
(tolerância, defesa de direitos civis, 

sociais e políticos das minorias)



Conciliação
é a ideologia 

de coesão 
nacional

Casta dos 
Mercadores

Casta dos 
Guerreiros

Casta dos 
Trabalhadores

Casta dos 
Sábios

Casta dos 
Governantes

casta dos mercadores é 
corruptora de todas as 

demais para impor seus 
interesses privados

autoritarismo é 
a coerção imposta pela 

casta dos guerreiros

culto à personalidade
corresponde à tradição 

autoritária populista

populismo ocorre quando 
o povo (composto por 
“párias”) estabelece 

conexão direta com uma 
liderança trabalhista

elitismo é próprio da 
casta dos aristocratas 

governantes em aliança 
com a casta dos sábios 

esnobes

Neoliberalismo: 
liberdade de 
mercado em 
lugar de defesa 
dos direitos de 
minoria

Social-
desenvolvimentismo

Fisiologismo 
/ Nepotismo / 
Favoritismo

Populismo de esquerda: 
atendimento de 
demanda social

Populismo 
de direita: 
conservador
ismo em 
nome da 
maioria

Golpismo Militar



Familismo = 49% dos deputados federais eleitos em 
2014 tinham parentes com atuação política:
o maior índice das quatro últimas eleições

Câmara de Deputados:
• o Nordeste encabeçava a lista 

das regiões com mais herdeiros
(63%), seguida por:
• Norte (52%), 
• Centro-Oeste (44%), 
• Sudeste (44%) e 
• Sul (31%).
• em 2014, apenas 15% dos 

deputados eleitos para a 
Câmara com até 35 anos não 
Fnham um sobrenome polí0co.

Senado:
• Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

estavam à frente (67%), 
seguidos por: 
• Nordeste (59%) e 
• Norte (42%).

• Golpe: em defesa do modo de 
financiamento eleitoral corrupto 
pelo poder dinás:co.
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19Obs.: legislatura 2015-2018 tinha número de registrados distinto de efetivos.



Evolução: 
Abordagem Cíclica e Regulação



Crítica ao Social-Desenvolvimentismo
•O Estado havia sido decisivo na expansão do mercado 

interno brasileiro entre 2006 e 2010, através de polí%cas de 
transferência de renda e aumento do salário mínimo, 
junto com a ampliação dos inves%mentos em infraestrutura 
8sica e social. 
•No entanto, após detonar a crise mundial, a par:r de 2010,

cresceu a pressão empresarial, veiculada pela mídia, 
de tal estratégia de crescimento, 
erroneamente interpretada como “liderada pelo consumo”, 
ser insustentável por causa do “pleno-emprego”. 
• Empresários do setor industrial e boa parte dos 

economistas neoliberais midiá:cos defendiam medidas 
para reduzir os custos (fiscais e trabalhistas) das empresas 
nacionais e elevar sua compe%%vidade (cambial) 
diante da concorrência estrangeira. 21



governo da presidenta Dilma: Agenda FIESP 

1. reduziu a taxa de juros básica, fixada pelo Banco Central, 
2. depreciou a moeda nacional, gradualmente, 

para manter a inflação abaixo do teto, e 
3. subsidiou a lucratividade dos empresários por meio de 

desonerações tributárias, controle de tarifas energéticas e 
crédito a juros mais baixos. 

• Essas medidas, de alto custo e pouco eficazes no estímulo 
ao crescimento, tiveram impacto negativo sobre as receitas 
do governo e dificultaram a estabilização da dívida pública. 

• Fim da história: manobras fiscais, um impeachment vendido 
como solução para a crise, um governo golpista corrupto, 
um governo paramilitar conservador, isolacionista e 
inerte frente à recessão.
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flutuação periódica e alternada de expansão e contração 
da economia brasileira e da economia globalizada

• Contra o critério único de julgamento focado em manutenção 
(ou não) do suposto legado da polí;ca econômica de FHC, 
a trajetória da economia brasileira durante o período 2011-2016 
só pode ser explicada a par;r da interação de três elementos: 
o estrutural, o cíclico e a polí/ca econômica.
• O arrefecimento do ciclo de 2003-2010 impunha 

a necessidade de se buscar um novo modelo de crescimento 
para superar os limites do padrão anterior. 
• Para reverter a especialização regressiva, priorizou a ampliação 

da infraestrutura, em parte u/lizada além de sua capacidade, 
em parte sucateada por anos de baixo inves/mento. 
• A força motriz principal seria, nesse caso, 

o inves/mento autônomo, dis;nto do induzido por exportação e 
consumo, e apoiado diretamente por ações do Estado.
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arranjo polí*co 
para sustentar novo modelo

• Rompeu com política de ampla conciliação das classes, 
observado nos governos Lula, quando foi possível 
com o crescimento econômico acomodar muitos interesses. 
• Seria crucial fazer certas escolhas e negociar, claramente, com 

os segmentos integrantes de uma nova aliança interclassista.
• Ao fazer grandes obras sem endividamento com bancos privados 

nacionais e estrangeiros, mas sim com crédito dos públicos e 
investimentos dos fundos de pensão patrocinados, o governo 
Dilma excluía o capital financeiro e suas ramificações externas. 
• Pretendia se apoiar nos industriais e nas grandes incorporadoras 

para reindustrializar o país e ampliar sua infraestrutura. 
• Ao enfatizar a emergência da nova classe média, focalizando 

políticas sociais ativas, não deu importância política devida à 
classe média tradicional, exceto à tecno-burocracia estatal.
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elevada abertura financeira da economia brasileira

• O ciclo de liquidez global é condicionante do ciclo doméstico:
essa influência foi exacerbada e mais instabilizada 
por conta das políticas de combate à crise nos países centrais. 
• Devido à inserção brasileira na economia globalizada, a formação 

das cadeias globais de valor com o processo de “chinalização
industrial”, e a inserção assimétrica do Brasil reduziram aqui 
o investimento industrial na fase de desaceleração do ciclo. 
• Isso foi intensificado por conta do aparecimento da capacidade 

ociosa generalizada nos países avançados, em especial, na China. 
• Os “efeitos China” sobre o comércio exterior brasileiro foram: 

o aumento das exportações de commodities e 
a queda nas exportações de manufaturados. 
• Quanto ao caráter geopolítico do Investimento direto 

estrangeiro, os setores priorizados são nitidamente aqueles 
ligados a recursos naturais, infraestrutura e, sobretudo, energia.



provedor de alimentos fornecedora de energia
(petróleo e gás)

prestadora de serviços produtora de 
bens industriais

Nova Divisão Internacional do Trabalho?!
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Fábrica 
do 

Mundo

Fazenda 
do 

Mundo

CH
IN

A
BRASIL
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Fase de Desalavancagem Financeira
• A avaliação dos acertos e equívocos da política econômica 

teria de levar em conta os condicionantes postos pela 
desaceleração cíclica. 
• O aspecto principal foi o esgotamento do dinamismo advindo da 

expansão do consumo e do investimento em infraestrutura 
com transferência de funding do Tesouro Nacional 
para os bancos públicos, em especial para o BNDES. 
• Esgotou-se a melhoria da distribuição da renda 

advinda do aumento do salário mínimo e 
de transferências de recursos públicos sem reforma tributária.
• Determinada queda do consumo pode ser decorrência de 

desvalorização da riqueza e necessidade de desalavancagem
financeira e recomposição patrimonial 
por parte dos agentes globais.
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Era Social-Desenvolvimentista: 
crescimento dinamizado pelas maiores 

Taxas de Investimento e sustentado pelo Consumo

30



31



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)
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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.
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Jun 2003 2008 Jun 2013
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Recuperação do market-
share dos bancos públicos 
pré ajuste de 2001 
na Era Neoliberal.



Capitalismo: 
Complexas Cadeias Globais de Valor e 

Sistema Financeiro Complexo



Componente Produtivo e Comercial 
da Complexidade Brasileira

• Refere-se às suas sofisticadas e complexas cadeias de produção e 
comercialização do agronegócio, da indústria do petróleo, da 
indústria automobilística e aeronáutica, da construção civil. 
• Elas não permitem o diagnóstico simplório:

“a economia brasileira não é diversificada nem complexa”, 
sendo assim, ela não propiciaria o ambiente para desenvolver 
instituições capazes de levar à melhor distribuição de renda. 
• Pelo contrário, facilitaria o Estado brasileiro (Poder Executivo, 

Poder Legislativo, Poder Judiciário) ser sempre capturado por 
castas e/ou grupos de interesses contra o desenvolvimentismo. 
• Os setores produtivos brasileiros possuem distintos 

graus de intensidade tecnológica entre si e os estrangeiros. 
• Não determinam a priori uma inapelável estagnação econômica 

e política, caso não se adotar um modelo de crescimento à la
Leste da Ásia, voltado para exportação de produtos industriais.37



em média anual, o agronegócio adiciona 20% 
do valor agregado total na economia brasileira
• A análise dessa série temporal falseia a hipótese de 

“Lula ter 4do sorte pelo boom de commodi)es agrícolas”. 

• Em 2003, a par-cipação do agronegócio no PIB era 27% e 

foi declinando até 16,9% em 2014. 

• Com a Grande Depressão em 2015 e 2016, o PIB real caiu -7,2% 

no biênio, então, o agronegócio aumentou sua par)cipação, 

regressando à média de 20% do PIB.

• Houve muitas oscilações anuais das variações reais em % 

de cada segmento do PIB do agronegócio. 

• No total, as taxas de crescimento de 2004 a 2006 foram 

seguidamente nega4vas; recuperou-se em 2007 e 2008; 

2009 teve queda de -5,9%; 2010 e 2011 4veram taxas posi4vas; 

2012 nega4va (-5,9%); 2013 posi4va (1,7%); 

2014 nega4va (-0,1%); 2015 e 2016 posi4vas. 

• Serão todas essas oscilações frutos de “acidentalidades 
climá-cas” (seca)? 38



Economia do Petróleo brasileira
• As reservas provadas de petróleo do Brasil somam 12,8 bilhões de 

barris de óleo equivalente e as reservas totais, 23,8 bilhões. 
• Segundo estimativas da COPPE-UFRJ, o país tem potencial para expandir 

suas reservas para 55 bilhões de barris de óleo equivalente 
com a total exploração das reservas do pré-sal. 
• Nesse cenário otimista, o Brasil se tornaria a nação com 

o maior aumento de reservas até 2020, passando da 15a. para a 8a. 
colocação no ranking mundial de reservas de petróleo.
• Em produção o Brasil está em 10º. lugar, 

abaixo da Rússia, Arábia Saudita, Estados Unidos, Iraque, Irã, China, 
Canadá, Emirados Árabes Unidos, Kuwait. 
• É atualmente o maior produtor da América Latina, 

embora a Venezuela tenha as maiores reservas provadas no mundo. 
• É o 25º importador, mas obtém superávit comercial em petróleo.
• No mercado mundial de petróleo, o Brasil destaca-se como 

5º maior consumidor e por deter a 15ª maior reserva provada. 39
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Cadeia Global de Valor da Indústria Automobilística

• Em 2019, o país ocupa a posição de sétimo maior produtor 
mundial, com 2,69 milhões de unidades, superando a França. 
• De acordo com a OICA, o Brasil se tornou o 7º maior produtor 

mundial em 2012. 

• Com a recessão, o país esteve perto de sair da lista 
dos dez maiores fabricantes mundiais. 

• Hoje, o maior produtor de carros do mundo é a China, 
com 29 milhões de unidades, e em expansão. 

• Nos EUA, o total chegou a 11 milhões em tendência de queda. 

• No caso do Brasil, a produção voltou a subir lentamente:
as vendas passaram de 2 milhões de unidades em 2016 
para 2,2 milhões em 2017. 

• Essa alta manteve o Brasil como o oitavo maior mercado, 
superando Itália e Canadá no ranking dos 10+. 41



Produção Mundial de Automóveis 
em julho de 2019

42



Cadeia Produtiva da Construção

43

Em 2016, os investimentos estimados em obras e serviços de construção 
geraram cerca de 8% do PIB anual na cadeia produtiva da construção. 
Essas atividades envolveram 12,5 milhões de pessoas na média do ano, 
gerando uma folha de pagamentos equivalente a 54% da renda gerada 
(valor adicionado) na cadeia produtiva.



Cadeia Produtiva da Construção
• A maior parcela da renda ou do PIB da cadeia produtiva (64,5%) 

foi gerada no setor da construção.
• Considera tanto as produções das construtoras, executoras de obras ou 

etapas das obras de engenharia, quanto das obras de autogestão, 
autoconstrução e reformas, ocupando 8,8 milhões pessoas. 
• A indústria de materiais, máquinas e equipamentos para construção gerou 

10,8% do PIB da cadeia, empregando 843 mil pessoas. 
• A venda de materiais de construção, representada pelo comércio atacadista e 

varejista, ocupou 1,054 milhão de pessoas e adicionou um valor de 
aproximadamente 8,7% do total gerado nessa cadeia produtiva.
• As atividades de prestação de serviços compreendiam incorporação, 

compra e venda de imóveis, aluguel de máquinas e equipamentos e serviços 
técnicos profissionais, como os de projetos de engenharia e arquitetura. 
• Também estavam incluídos os serviços de manutenção predial, 

como a conservação de elevadores e de outras máquinas e equipamentos 
prediais. 
• O PIB dessas atividades alcançou 16% do PIB da cadeia e 

ocupou cerca de 1,9 milhões de pessoas. 44



Estratificação Social da Riqueza Financeira

• Depositantes de 
poupança: 90 milhões 
(57%): R$ 14; 68 milhões 
(43%): R$ 12 mil; 
funding: R$ 730 bilhões

• Varejo Tradicional: 8,147 
milhões CPFs: 
R$ 37 mil = perda de 
R$ 9 mil per capita 
de dez2015 a jun2019

• Varejo de Alta Renda: 
4,257 milhões CPFs: 
R$ 200 mil = ganho de 
R$ 42 mil per capita 
de dez2015 a jun2019

• Private Banking: 
118 mil CPFs: 
R$ 10 milhões = ganho de 
R$ 3,5 milhões per capita de 
dez2015 a jun2019

Obs. 1: segmentação de clientes 
considerando FIFs e TVMs; 
Private com VGBL/PGBL e ações.

Obs. 2: total de investidores em 
FIFs e TVMs (12,5 milhões) = 
número de formados em Ensino Superior.



• De junho de 2018 a agosto de 2019, 
inves&dores acima de 56 anos: 
de 46.171 (30%) para 270 mil (20%), 
valor acumulado de 65% para 62%; 
inves&dores até 55 anos aumentaram 
dez vezes mais (464 mil): acima de 
um milhão de invesGdores. 

• faixa de 26 a 35 anos: > dobro para 
402.035 (30%); valor: R$ 14,4 bilhões 
(5% do valor total); valor médio per 
capita acumulado: R$ 35.867. 

• faixa acima de 66 anos: 127.450 (10%); 
valor: R$ 112 bilhões (40%); 
valor per capita: R$ 880.644.

• 118.048 clientes Private Banking:
R$ 2.220.039 per capita em ações –
Total jul 2019: R$ 262 bilhões  (22%).

Bolha de Ações

1.334.353 em agosto

Participação dos Investidores
Mercado à Vista e Der. sobre Ações dez/15 jun/19
Pesoas Físicas 11,9% 17,6%
Institucionais Locais 29,4% 31,4%
Não Residentes 51,1% 45,0%
Empresas 1,3% 1,0%
Inst. Financeiras 6,2% 5,0%
Outros 0,1% 0,0%

Valor de Mercado: 
R$ 4 trilhões = 
57,5% do PIB de 
R$ 7 trilhões 



Troca do Mercado Secundário pelo Mercado 
Primário de Ações
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332 empresas: 

10 maiores 
com 43%
do mercado: 
Petrobras –
Itaú – Bradesco 
– Vale –
Banco do Brasil 
– Eletrobrás –
JBS – Itaúsa –
Braskem – Oi

30 maiores 
com 66%.



CRÉDITO TOTAL 
SALDO EM FINAL DE PERÍODO

(% do PIB)

Fonte: BCB 
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Desalavancagem
Financeira Incompleta



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


