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Narrativa Econômica

Finalmente...
Política Monetária de “Empurrar Corda”

Por causa disso...
Desalavancagem Financeira

Até que em um dia...
Economia de Mercado de Capitais

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

Ciclos de Endividamento Bancário



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

4



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.

• Juros < rentabilidade
• Tendência firme de 

alta do preço. 5



Ciclo de Endividamento 
Bancário



Crédito
antecipa 
poder de 
compra

Usado 
para gerar 

renda

Usado para 
ganho de 

capital: aposta 
na manutenção 
de tendência de 

alta de preço
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Tendência firme de alta 
nas cotações dos ativos

Credores menos 
exigentes de garantias na 

concessão de crédito

Recompensa esperada 
em juros com 

crescimento maior da 
renda

Dinheiro farto e barato 
em lugar de 

crédito apertado

Geração de grandes 
ciclos de endividamento 
na economia de mercado
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Ciclo com 
concessão de 

crédito

OK, se 
rendimentos se 

confirmarem
Se frustrado => 

ajuste fiscal
Desalavancagem

empresarial e 
pessoal

comprar algo 
ao antecipar 
pagamento 

devedor toma 
emprestado do 

futuro
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Tomador de empréstimo 
se compromete com 

um tempo de sacrifício 
futuro

Devedor deverá gastar 
menos do potencial 
para pagar o crédito

Ciclo de endividamento 
quando se gasta no 

presente mais além do 
recebido em renda

Depois se gasta abaixo 
do possível se a renda 

esperada for confirmada

Verdade para indivíduos 
ou empresas e rolagem
(refinanciamento) para 

Estado soberano
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Início do ciclo de crédito 
agentes com mais 

dinheiro face às 
propriedades

Conversão do dinheiro 
em ativos com 

cotação em alta firme

Especuladores adquirem 
ativos imobiliários e 

financeiros com 
empréstimos

Depois será necessário 
mais dinheiro para pagar 

juros e amortizações

Vender propriedades 
por preço com desconto 
para levantar o dinheiro
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início da especulação: 
“a propriedade reina”; 
fim: “o dinheiro reina”.

necessidade de balancear, 
ao longo do ciclo, carteira 

de ativos (imobilizados, 
financeiros e líquidos)

especuladores solicitam 
crédito para comprar 

ativos; protegidos
investem para ganhar juros

depósitos a prazo 
são passivos para lastro 

dos empréstimos

investidores imobilizados
têm necessidade de 

empréstimos bancários de 
capital de giro
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Empréstimos criam 
movimento ascendente 

auto reforçador de 
alta de preços dos ativos

Empréstimos baseiam-se na 
expectativa de seguir uma 

tendência firme de alta

Reversão geral de 
expectativas quando 

rendimentos ou ganhos de 
capital abaixo do custo

Ciclo se inverte em 
movimento descendente 
com retroalimentação

mais rápida

Da euforia para o pânico
se todos os devedores 

venderem ao mesmo tempo 
para pagar contratos
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Se mais e mais devedores 
atrasam seus pagamentos 
se gera um risco sistêmico

Solicitam governo intervir
quando devedores e 

credores podem falir e a 
economia entrar em colapso

Se esses ciclos de expansão 
e contração ocorrerem, 

repetidamente, em 
sequência contínua...

...são criadas as condições 
para a detonação da 

Crise de Grande Dívida

Resolução com um processo 
lento e gradual de 

Desalavancagem Financeira
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Capitalismo
de 

Compadrio X
Competição

Atuação 
anticíclica de 

bancos públicos

Crédito 
direcionado 
mais barato

Longo prazo 
para obter taxa 

de retorno 
alavancada
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Investimento em 
Infraestrutura

Ciclo recessivo 
inesperado

-50% das receitas 
esperadas

Obra pública vale 
½ a mais (2% aa 

durante 25 anos)?

Considerar custo de 
oportunidade de não 

ter infraestrutura
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Hipótese: 
20% dos empréstimos 
inadimplentes em 50%

Perdas seriam 
10% da dívida com 

crédito direcionado 
(1/2 do total)

54% do PIB no auge 
levaria à socialização da 

perda de 2,7% do PIB

Custo socializado de 0,7% 
do PIB ao ano durante 
um mandato de 4 anos

Custo intolerável
para uma concessionária, 

mas suportável
pela sociedade
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Ciclos de 
booms e 
crashes

Disseminar 
perdas com 

dívidas

% da dívida em 
moeda nacional 
ou estrangeira

Riscos 
econômicos e 
políticos com 

refinanciamento
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Relação Crédito Amplo / PIB 
China: 244%; Brasil: 138% 
(R$ 9,4 trilhões) em dez/18

PIB chinês: US$ 14,9 trilhões; 
PIB brasileiro: US$ 1,8 trilhão

Capitalismo de Estado soube 
usar bem o instrumento de 

alavancagem financeira 
para expandir infraestrutura

Capitalismo de Compadrio 
não sabe superar 

“o samba de uma nota só”: 
austeridade fiscal
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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



332 empresas na 
BOVESPA: 

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

30 maiores 
com 66%.

Set 2019:
R$ 10 trilhões = 
142% do PIB

Governo Geral: 
63% do PIB

Empresas e 
Famílias: 
79% do PIB



22Definem-se grandes empresas como sendo aquelas com responsabilidade total 
(considerando-se todas as fontes de recursos) superior a R$100 milhões.

Financiamento em 2018: SFN (43%); Mercado de Capitais (12%); Dívida Externa (45%).



Mercado de Crédito Direcionado

23

Fonte: Relatório de Economia Bancária do Banco Central do Brasil - 2018



Mercado de Crédito para Capital de Giro
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Fonte: Relatório de Economia Bancária do Banco Central do Brasil - 2018



Mercado de Crédito Pessoal
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Fonte: Relatório de Economia Bancária do Banco Central do Brasil - 2018



Mercado de Crédito Consignado
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Fonte: Relatório de Economia Bancária do Banco Central do Brasil - 2018



Mercado de Cartão de Crédito
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Fonte: Relatório de Economia Bancária do Banco Central do Brasil - 2018



Mercado de Crédito para 
Aquisição de Veículos

28

Fonte: Relatório de Economia Bancária do Banco Central do Brasil - 2018



Desalavancagem Financeira
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prioridade ao combate à inflação em lugar do crescimento
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Desempenho Médio Anual por Décadas nos Séculos XX e XXI
de 1901 a 2018: 4,4% a.a.

PIB real Per Capita

Fonte: IBGE, IPEADATA, Goldman Sachs Global Invetiment Research 31
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ou tática neoliberal de “aumentar eficácia da política monetária” 



CRÉDITO TOTAL 
SALDO EM FINAL DE PERÍODO

(% do PIB)

Fonte: BCB 
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grau de cobertura das despesas financeiras 
pela geração de lucro operacional
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Recursos de Terceiros / Recursos Próprios
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Política monetária 
de “empurrar corda”
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Política monetária de “empurrar corda”



Custo do Capital > Retorno sobre Capital 
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Desalavancagem Financeira do Setor Público
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dolarização da dívida corporativa
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Obs.: elevação pela depreciação da moeda nacional
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desindustrialização => importação de bens industriais
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