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Narrativa Econômica

Finalmente...
Política Monetária de “Empurrar Corda”

Por causa disso...
Ciclos de Endividamento

Até que em um dia...
Economia de Endividamento Bancário

Era uma vez... 
Capital e Dívida
Todos os dias... 

Economia de Mercado de Capitais



Alavancagem Financeira via 
Capitalização e/ou 

Endividamento
Tentar analisar o capitalismo e 

deixar de lado bancos, dívidas e dinheiro 
é como tentar analisar voos de pássaros e 

ignorar eles terem asas. Boa sorte!



Inovação - Empreendedorismo - Crédito

1. Usar dinheiro de outras 
pessoas em benefício 
próprio: conseguir 
associados

2. Ganho do fundador: 
participação acionária 
(com divisão de lucros / 
prejuízos) e gestão

3. Abertura de capital: IPO 
de parte minoritária 
com cotação atribuída 
por mercado de ações

4. Tomar dinheiro 
emprestado para fusões e 
aquisições: elevação do 
valor de mercado e 
enriquecimento
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Alavancagem Financeira via Crédito

1. Tem R$ 100.000; 
compra terreno.

2. Vende terreno por 
+ 25%: R$ 125.000; 
obtém rentabilidade de 
25% em 2 anos.

3. Tem R$ 100.000; 
toma emprestado 
R$ 300.000; compra 
casa por R$ 400.000.

4. Vende casa por 
+ 25%: R$ 500.000; 
obtém rentabilidade de 
100% em 2 anos, 
caso juro seja zero.
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Instrumento Híbrido de Capital e Dívida

• IHCD: “quase-capital” 
tem características de
dívida (juros) e de capital 
próprio (lucro)

• Efeito neutro para TN: 
empréstimo perpétuo, 
recebe juros iguais aos 
pagos por TDPb LP.

• Hedge do banco: para se 
proteger, 
sua Tesouraria adquire 
esses títulos de dívida 
pública. 

• Aumenta o 
grau de capitalização 
(Índice de Basileia III): 
possibilita elevação da razão 
de alavancagem financeira, 
inclusive do dinheiro 
público.



Economia de Mercado de Capitais  e/ou 
Economia de Endividamento Bancário
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sistemas financeiros 
baseados em 

mercado de capitais 
com cotações 
competitivas: 

mito-fundador da 
condução empresarial 

do crescimento. 

Estados Unidos e Inglaterra

sistemas financeiros 
baseados em crédito 

público com juros 
administrados:

condução estatal do 
processo de

salto de etapas para 
tirar atraso histórico.

França e Japão 

sistema financeiro 
baseado em crédito 

privado, mas com 
uma instituição 

estatal dominante, 
teve negociação 

política no processo 
de mudança.

Alemanha



Troca do Mercado Secundário 
pelo Mercado Primário de Ações
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venda de ações sobretudo por estatais
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fase de desalavancagem financeira: abaixando o 
custo financeiro e 
alongando o perfil das dívidas corporativas
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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%.

Agosto 2019:
R$ 10 trilhões = 
141% do PIB

Governo Geral: 
62% do PIB

Empresas e 
Famílias: 
79% do PIB

7% em 
agosto 
2019
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> ME: 
264 G

R$ 808 bi 
(27,3%)

R$ 3,1 bi 22,9% 3,6% 73,5%

> ME: 6.750 
(138 G)

R$ 321 bi 
(10,8%)

R$ 47,7 
milhões

23,2% 3,2% 73,4%

> MK: 
23.497 
(518 G)

R$ 629 bi 
(21,2%)

R$ 26,8 
milhões

43,1% 32,2% 24,7%

=: 315.251
(387 G)

R$ 378 bi 
(12,7%)

R$ 1,2 
milhão

53,6% 17,6% 28,7%

> SFN: 
1.416.289

(238 G)

R$ 461 bi 
(15,5%)

R$ 326 mil 73,6% 7,3% 19,2%

> SFN + ME 
939.433 
(347 G)

R$ 362 bi 
(12,2%)

R$ 386 mil 54,5% 6,9% 38,6%

Total: 
2.701.484

R$ 2.959 bi 
(100%)

R$ 1.095 mil 42,9% 12,4% 44,7%



Ciclo de Endividamento



capitalismo de compadrio 
brasileiro

• As concessionárias 
de serviços de 
utilidade pública 
obtinham 
empréstimos de 
bancos públicos 
com juros abaixo do 
custo de 
empréstimos com 
recursos livres.

• Tinham longos 
prazos de carência e 
pagamento, 
justamente para 
obter uma taxa de 
retorno alavancada.



Crédito: contrato mútuo entre mutuário 
(devedor) e mutuante (credor)

• Como o crédito cria poder de compra em troca de uma 
promessa de pagamento, isto é, dívida, o crédito é 
desejável se o dinheiro emprestado for usado 
produtivamente de modo a gerar renda suficiente para 
pagar a dívida. 

• Se essa boa alocação ocorrer, 
tanto o credor quanto o devedor serão beneficiados.
• Se isso não ocorrer, talvez por o mutuário ter alocado o 

empréstimo em uma especulação com esperada 
tendência de alta, mas afinal não confirmada, 
esse mutuário poderá ficar inadimplente e o mutuante
negativar seu cadastro ou mesmo reclamar sua falência.



Taxa de retorno alavancada para 
investimento em infraestrutura

• No caso de um investimento em infraestrutura, 
por exemplo, a aquisição de concessão para administração 
de uma rodovia federal com a condição de sua duplicação 
para fazer cobrança de pedágios, 
se a concessionária o financia com dívidas é 
porque espera receber de volta uma receita para pagá-la. 
• Mas, e se a economia entra em um ciclo recessivo 

inesperado e apenas a metade das receitas esperadas se 
confirma? Ela se tornaria incapaz de duplicar a estrada? 
A dívida teria de ser reduzida em 50%? 
• Reformulada, a questão é se a duplicação da estrada vale 

metade a mais em lugar do orçado inicialmente. 
• Grosso modo, vale mais cerca de 2% ao ano, durante uma 

vida útil de 25 anos, em vez do orçado inicialmente?
• Em termos anuais, o gestor pode avaliar ter a estrada 

duplicada a esse custo ser melhor em lugar de 
não ter essa infraestrutura.



significado da não confirmação de 
receita para a economia como um todo

• Suponha as perdas com dívidas incobráveis 
serem cerca de 50% em cada calote. 
• Se esses empréstimos impossibilitados de serem pagos 

representarem cerca de 20% de todos os empréstimos 
pendentes, essas perdas seriam a cerca de 10% da dívida total. 
• Se o crédito ampliado ao setor não-financeiro, em dezembro de 

2018, equivalia a cerca de 138% da renda (PIB), no exemplo, 
a diferença seria aproximadamente 14% do PIB. 
• Se esse custo fosse “socializado”, isto é, suportado pela 

sociedade como um todo por meio de políticas fiscais e 
monetárias e distribuído ao longo de quatro mandatos 
governamentais, isso equivaleria a quase 1% do PIB ao ano, 
o crescimento médio anual no atual triênio. 
• Se não forem justamente distribuídos, 

os custos seriam intoleráveis para uma única concessionária. 



Ray Dalio em seu livro “Big Debt Crises” 
(Bridgewater; sept 2018)

• Afirma os riscos econômicos e políticos dependerem 
muito de disposição e capacidade dos formuladores de 
políticas econômicas para disseminar as perdas 
decorrentes de dívidas incobráveis. 
• Depende de dois fatores eles poderem fazer isso: 
1. o percentual da dívida em moeda nacional e 
2. a influência deles sobre 

o refinanciamento das dívidas.

• O ciclo afeta a psicologia dos agentes econômicos de 
modo a resultar em uma economia de mercado com 
bolhas: série de boom e crashes.



grandes ciclos de endividamento

• Durante uma tendência firme de alta nas cotações dos 
ativos, os credores ficam pouco exigentes para 
contratarem crédito junto a devedores. 

• Isto porque as recompensas esperadas em juros com o 
crescimento mais rápido da renda parecem justificá-lo. 

• No resto do mundo, é politicamente mais fácil oferecer 
“dinheiro barato” em vez de ter o crédito apertado. 

• Essa é a principal razão pela qual existem 
grandes ciclos de endividamento 
na economia mundial.



cria-se um ciclo sempre quando predominar 
a concessão de dinheiro emprestado

• Comprar algo sem poder pagar de imediato 
com renda recebida ou capital próprio significa 
gastar mais além do ganho atual. 
• Nesse caso, não se está apenas pedindo crédito ao 

emprestador, na verdade, o devedor está tomando 
emprestado do seu futuro. 
• Por isso, endividamento pode ser encarado como 

a antecipação de esperados rendimentos futuros. 
1. Se forem confirmados, tudo bem.
2. Se, pelo contrário, for frustrado um ganho 

especulativo de capital, haverá necessidade de ajuste, 
seja fiscal (nas finanças públicas), 
seja pessoal (nas finanças domésticas).



verdade para um indivíduo 
quanto para uma economia nacional?
• O tomador de 

empréstimo estará 
comprometendo 
um tempo de sacrifício 
no futuro, quando 
precisará gastar menos 
do potencial ganho, 
para poder pagá-lo de 
volta.

• Logo, configura-se um 
ciclo de endividamento, 
quando se gasta no 
presente mais além do 
ganho e, depois, 
gasta-se abaixo do 
padrão de gastos 
possível com a renda 
esperada.



emprestar dinheiro coloca em movimento 
uma série de eventos previsíveis

• No início do ciclo de crédito, os agentes têm muito 
dinheiro face às poucas propriedades existentes. 
• Por isso, vale a pena converter seu dinheiro nesses 

ativos com cotação em alta. 
• Quando os especuladores adquirirem cada vez mais 

ativos, seja imobiliário, seja financeiro (como ações), 
com base em empréstimos, será necessário depois 
mais dinheiro para pagar os juros e as amortizações. 
• Alguns serão forçados a vender suas propriedades 

(desmobilizar) a preços com desconto (descapitalização) 
para levantar esse dinheiro. 



no início do jogo especulativo, 
“a propriedade reina”; 

mais adiante, “o dinheiro reina”
• Quem joga melhor entende a necessidade de balancear, 

periodicamente, para manter a seleção de ativos certa de: 
1. propriedade (ativos imobilizados), 
2. fundos e títulos e valores mobiliários (ativos financeiros) e 
3. dinheiro (ativos monetários líquidos) ao longo do ciclo.
• Enquanto os especuladores pedem dinheiro emprestado para 

comprar uma propriedade, os protegidos, em vez de ficarem com 
depósitos à vista, investem para ganhar juros. 
• Esses depósitos a prazo são passivos capazes de 

permitirem aos bancos lastrearem seus empréstimos. 
• O sistema bancário multiplica o dinheiro existente, 

mas apenas até o ponto quando os investidores em propriedades 
ficam imobilizados e com necessidade de capital de giro
para pagar seus empregados ou seus credores.



Crise de Grande Dívida

• Se mais e mais 
devedores ficam 
atrasados em seus 
pagamentos e 
nada for feito para 
o governo intervir no 
problema sistêmico, 
tanto os bancos 
quanto os devedores 
poderão falir – e a 
economia se contrair. 

• Se esses ciclos de expansão 
e contração ocorrerem, 
repetidamente, são criadas 
as condições para uma 
Crise de Grande Dívida. 

• Em geral, tem resolução 
com um processo lento e 
gradual de 
desalavancagem financeira.



A manada estoura –
e há apenas uma porteira!

• Emprestar naturalmente cria movimentos ascendentes 
auto reforçadores de alta de preços dos ativos. 
• Os empréstimos baseiam-se na expectativa de seguir 

uma tendência de alta indefinidamente. 
• Mas os desconfiados dessa possibilidade vão se 

avolumando até predominar uma reversão geral de 
expectativas: é quando os rendimentos ou os ganhos 
de capital ficam abaixo do custo dos empréstimos. 
• O ciclo acaba se invertendo em movimentos 

descendentes com retroalimentação. 
• Passa-se da euforia do ganho fácil para o pânico de 

todos devedores venderem rapidamente, ao mesmo 
tempo, para cumprir os compromissos contratuais.



Capitalismo de Estado versus 
Capitalismo de Compadrio

• Veja o contraste entre a China com a relação dívida/PIB 
de 244% e o crédito ampliado ao setor não financeiro 
no Brasil correspondente a 138% do PIB ou 
R$ 9,4 trilhões em dezembro de 2018. 

• O PIB chinês era US$ 14,941 trilhões. 

• Em dólares, o PIB brasileiro atingia US$ 1,8 trilhão. 

• Verifica-se, então, como o capitalismo de Estado chinês 
soube usar bem o instrumento da alavancagem 
financeira para criar sua infraestrutura. 

• O capitalismo de compadrio brasileiro não aprendeu a 
superar o samba de uma nota só: austeridade...



Desalavancagem Financeira
“Administrar as crises da dívida é espalhar a dor 
das dívidas malfeitas e isso pode ser bem feito 

se as dívidas estiverem na própria moeda. 

Os maiores riscos normalmente não são das 
dívidas em si, mas do fracasso dos tomadores de 

decisões de política econômica em fazer as 
coisas certas, devido à falta de conhecimento 

e/ou falta de autoridade”. 



CRÉDITO TOTAL 
SALDO EM FINAL DE PERÍODO

(% do PIB)

Fonte: BCB 
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Desalavancagem Financeira 
Incompleta



31EBTIDA / Despesas Financeiras mede o grau de cobertura das despesas financeiras pela 
geração de lucro operacional
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Política monetária de “empurrar corda”
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69% 44,2%

Endividamento Externo quase iguala ao 
Endividamento Interno; 
Mercado de Capitais aumenta +4,5 p.p.

-24,8 pp

+20,3 pp
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Obs.: elevação pela depreciação da moeda nacional



Hiato do crédito: mostra acima ou abaixo de sua tendência 
em longo prazo;  mercado bancário negativo em -6,4 p.p. do PIB; 
mercado de capitais positivo em +2,5 p.p. do PIB. 

Pico em set 2009: 
+ 12,4 p.p. do PIB

Piso em mar 2018: 
- 5,5 p.p. do PIB



Medidas de 
Política Monetária além da 

Redução da Taxa de Juro 
Básica

• Redução dos 
depósitos compulsórios

• Desregulamentação 
financeira com redução do 
crédito direcionado e 
ampliação do crédito livre

• Permissão de empréstimos 
com prestações corrigidas 
pela inflação

• Liberalização cambial 
em direção à 
conversibilidade da moeda

• Pressão competitiva das 
empresas de tecnologia 
financeira (fintechs) ou 
Neobanks sobre bancos

• Hiato do crédito: mostra 
se a expansão dos financiamentos da economia 
está ocorrendo acima ou abaixo de sua tendência 
de longo prazo. 

• Hoje, o hiato do crédito está nega1vo 
em pouco mais de 4% do PIB. 
Segundo o BIS, está negaAvo em 1,5% do PIB. 
Até 2% do PIB, em geral, os reguladores 
não exigem mais capital dos bancos. 
Aqui-e-agora, estão descapitalizando as IFPFs! 



Má Política Econômica: 

devolução de IHCD
contraditória com objetivos anunciados de ajuste fiscal 

e desalavancagem financeira:
pouco diminui do estoque da DBGG atual, 

mas cairão os futuros fluxos de dividendos e 

dificultará a retomada do crescimento econômico com 

expansão do crédito público.
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Bolha Previne o crescimento 
excessivo de dívida e 

a inflação de ativos com 
políticas macroprudenciais

e política fiscal rígida. 

Permissiva com novos 
investimentos financiados 

por dívida de especuladores 
apostando na tendência de 

alta dos preços com 
juros baixos demais.

Topo do Ciclo 
ou Auge

Depois do controle, 
facilita a retomada do 

crescimento, via políticas 
setoriais seletivas.

Continua a apertar 
a política monetária, 

mesmo depois de 
estourar a bolha.

Depressão Fornece ampla liquidez, 
reduz rapidamente as 

taxas curtas até atingirem 
0%, busca monetizações 

agressivas, adota 
estímulos fiscais e 

proteção para os bancos 
“too big to fail”...

Lenta em cortar taxa de 
juro, fornece liquidez 

limitada, adota austeridade 
fiscal e  instituições 

financeiras sistemicamente 
importantes são deixadas 

danificadas ou falidas.
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Desalavancagem
financeira

As reflexões começam com 
monetizações agressivas 
por meio de compras de 

ativos ou grandes 
depreciações da moeda, 

o suficiente para levar 
o crescimento nominal do 

PIB acima das taxas de 
juros nominais. 

As monetizações iniciais 
vacilam, as compras de 
ativos de risco são mais 

discretas, para evitar efeito 
riqueza, e o estímulo da 

política monetária é 
prejudicado, dada a 

obsessão por austeridade e 
ajuste fiscal.

Normalização Equilibra as forças 
depressivas de 

inadimplência e 
austeridade com as forças 

reflacionárias de 
monetização da dívida, 

depreciações cambiais e 
estímulo fiscal.

As “depressões 
inflacionárias feias” 

surgem nos casos onde os 
formuladores de políticas 
permitem a confiança na 

moeda nacional entrar em 
colapso ao imprimir 
excesso de dinheiro.
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Em 11 anos, média anual de 875 mil UHs financiadas. 
Entre 2010 e 2015, a média atingiu 1,016 milhão UHs. 
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Dentre as operações realizadas pelo BCB 
(Gráfico 2), em termos acumulados no 
período, destacam-se:
1. aquisições de reservas cambiais: 

+ 14,9 p.p. do PIB no estoque das 
operações compromissadas;

2. movimentações em depósitos 
compulsórios e outras operações do 
Banco Central: + 4,9 p.p.; e

3. resultado das operações de swap
cambial: + 0,2 p.p.

Operações Compromissadas em junho de 
2019: R$ 1,247 trilhão (17,8% do PIB): 4 X
Crédito às IF Oficiais: 4,4% do PIB [BNDES: 
R$ 268 bi (3,8%) + 
IHCD: R$ 40 bi (0,6%)]

Por que não troca por Depósitos 
Voluntários (remunerados ou não) no 
Banco Central 
como em outros países?



A inversão da curva de juros ocorre quando as taxas de juros de longo 
prazo ficam menores se comparadas às taxas de juros de curto prazo
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A curva de juros inverte graças ao comportamento distinto entre os vencimentos 
mais curtos, refletindo decisões de política monetária, os longos respondendo às 

alterações nas expectativas de inflação e no prêmio de risco, inclusive para 
o abandono da liquidez. Se eleva a demanda por títulos longos, caem seus juros.
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Relações entre os preços de mercado e taxas de juros 
em título de renda prefixada: PT = RF / i

Preços de Mercado do Título
R$ 

Rendimento 
fixo mensal 
(3% a.m.) 

sobre 
valor de face

Taxas de Juros

100.000

Expansão

3.000

Redução

3,00%

110.000 3.000 2,73%

120.000 3.000 2,50%

95.000

Redução

3.000

Expansão

3,15%

86.000 3.000 3,53%

80.000 3.000 3,75%



Conclusão
• Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida dos 

Bancos Oficiais (0,5% do PIB) são problema menor 
para a Dívida Bruta do Governo Geral: 
R$ 5,6 trilhões com um PIB de R$ 7 trilhões, 
ou seja, 79,8% do PIB. 
• É apenas uma falsa alegação do ministro da 

Economia para a verdadeira pretensão de sua 
ingerência política nos bancos públicos federais: 
“desestatização do mercado de crédito”. 
• Leia-se: atuar contra os interesses públicos e 

em favor dos parceiros do mercado de capitais.
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