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1 Introdução 

Meu objetivo é mostrar o papel dos bancos públicos em três variedades de 
capitalismo. Apresentarei as doutrinas correspondentes ao capitalismo de livre-
mercado, na concepção neoclássica ou ultraliberal, ao capitalismo de Estado 
totalitário, na concepção marxista e prática do “socialismo realmente existente de 
mercado” na China, e ao capitalismo de Estado em regime democrático, na concepção 
social-desenvolvimentista. 

Depois, através de uma análise estatística, farei um exame da situação atual dos 
bancos brasileiros por origem de capital: públicos, privados nacionais e estrangeiros. 
Verificarei se, após a reviravolta ocorrida em 2015 com a volta da Velha Matriz 
Neoliberal, há inanição, ou seja, um estado de esgotamento ou de fraqueza extrema 
decorrente da falta de capital para alavancagem financeira de créditos com destinos 
setoriais prioritários: agrícola, habitacional, regional e à infraestrutura. Ou, com a 
inércia atual, há inação, isto é, falta de ação, falta de decisão ou indecisão, falta de 
energia ou de firmeza em relação à sua direção historicamente desenvolvimentista? 

Analisarei, em seguida, a tentativa neoliberal de submissão dos bancos públicos à 
política monetária do Banco Central do Brasil. Se confirmar-se essa intenção, o crédito 
direcionado ficará exposto aos ciclos de aperto ou afrouxamento monetário. É um 
grande risco, para o futuro socioeconômico da Nação, a Autoridade Monetária passar 
a controlar a atuação desenvolvimentista (e compensatória de sua política monetária 
recessiva) dos bancos públicos. Será uma taxa de juros referenciada à Selic compatível 
com a capacidade de pagamento dos devedores, na agricultura, na construção (e 
aquisição) da casa própria, no investimento na infraestrutura, cujo ciclo produtivo de 
renda se dá em longo prazo? Com a elevação do custo dos repasses do Tesouro 
Nacional e a queda de lucro na tesouraria, devido à cobrança de Selic por recursos 
repassados eventualmente ociosos, conseguirão os bancos públicos obterem lucros 
para se capitalizarem e alavancarem empréstimos? 

Bancos públicos têm papel-chave na concessão tanto de crédito direcionado a setores 
prioritários, quanto de crédito com recursos livres para financiamento do consumo 
popular, inclusive veículos e cartões de crédito. Em termos de custo no orçamento 
fiscal, podem “fazer mais por menos”. São nove vezes mais, se comparar o valor em 
dinheiro necessário para executar diretamente políticas públicas com a mesma 
quantidade de recursos capitalizados neles para fazer empréstimos e multiplicar 
depósitos. Essas instituições financeiras inclusivas podem gerar políticas públicas cujo 
gasto efetivo sai por cerca de 10% do custo de oportunidade fiscal que seria através 
dos ministérios. 

 
1 Professor Titular do IE-UNICAMP. http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/ E-mail: 
fernandonogueiracosta@gmail.com.   
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Concluirei com uma reflexão sobre importância dos bancos públicos, instituições 
financeiras inclusivas, na nossa história passada, presente e futura. 

2 Capitalismo de Livre-Mercado e Bancos Públicos 

Pretendo elaborar uma crítica construtiva, oferecendo uma alternativa à 
predominância do pensamento de economistas submissos à crença da casta dos 
mercadores a respeito de a presença de bancos públicos ser desnecessária em uma 
imaginária economia de livre mercado. Resumirei as ideias dos que reagem contra a 
atuação desenvolvimentista desses bancos. Embora se encontre uma profusão de 
entrevistas e artigos deles na imprensa brasileira – e, praticamente, quase nenhuma 
manifestação de economista com pensamento distinto –, suas ideias não são muitas.  

Há monotonia em seus artigos e entrevistas. Em espécie de ladainha, apresentam 
sempre o mesmo tom sem variação de conteúdo. O discurso neoliberal é uniforme, 
não apresenta nenhuma novidade. É enfadonho, mas o que fazer? Se quisermos 
enfrentar o debate sobre o futuro do País, temos de conhecer profundamente as 
ideias adversárias para melhor combatê-las. 

Eles partem do pressuposto ideológico de que, no capitalismo de livre mercado, 
“quem sempre ganha é o consumidor”. Dizem que “o objetivo do capitalismo é 
melhorar a vida do consumidor, e não do empregado ou do empregador”. Nessa 
mitificação, a exploração dos trabalhadores no processo de produção de bens e 
serviços e dos consumidores no processo de comercialização, para maximização de 
lucros, é abstraída. 
 
O argumento ideológico é que “as empresas se engalfinham em uma brutal guerra de 
preços”. Então, carteis, oligopólios, monopólios, tudo isso é visto como “falhas de 
mercado”. O mercado deveria funcionar livremente no mundo real como somente 
funciona no mundo idealizado em suas mentes – emocionais e não racionais. 
 
Não se previnem contra o viés heurístico da representatividade – só vêm de imediato 
na nossa mente amostras com o viés das últimas notícias escandalosas ou informações 
notáveis – para citar, em defesa da doutrina, exemplos da destruição criadora recente 
com o surgimento da economia compartilhada. Esquecem-se de apresentar 
contraexemplos que falseariam sua hipótese de acordo com o método científico.  
 
Daí pregam apenas para os ultraliberais já convertidos ao credo de Ludwig von Mises. 
Afirmam que “a história do capitalismo de livre mercado é a história da competição de 
preços”. 
 
O que é o capitalismo de livre mercado? Na idealização abstrata de um discípulo 
ultraliberal da Escola Austríaca, é aquele arranjo econômico ideal em que:  

1. não há empréstimos subsidiados com os impostos pagos pela população para 
as empresas favoritas do governo,  

2. não há protecionismo do mercado interno via obstrução de importações,  
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3. não há barreiras governamentais à entrada de concorrentes em qualquer setor 
do mercado ao contrário do que ocorre quando há agências reguladoras,  

4. ninguém é impedido de empreender em qualquer área da economia, e  
5. não há alta tributação que impede que novas empresas surjam e cresçam.  

Quanto mais próximo a economia estiver dessa abertura comercial e financeira, mais 
apropriado estará o capitalismo de livre mercado. Cabe fazer as perguntas latinas. 
Quis? Quid? Ubi? Quibus auxilliis? Cur? Quomodo? Quando? [Quem? O que? Onde? 
Por que meios? Por que? Como? Quando?] Estas perguntas seguem o método 
científico para circunstanciar o sujeito, o fato, o lugar, os meios, os motivos, o modo, o 
tempo.  

Instituições são as restrições criadas para dar forma às interações humanas. Restrições 
são as “regras do jogo”. Restrições informais são os códigos, os costumes e as 
tradições sociais. Restrições formais são as regras consolidadas na lei e na política de 
cada País. Instituições estão embebidas de História. Impõem um método de análise de 
Economia Positiva – o que é – e não a idealização da Economia Normativa – o que 
deveria ser – na análise das experiências concretas ou realmente existentes da 
variedade de capitalismos. 

O ideólogo ultraliberal continua sua pregação indiferente à falta de realismo 
institucional. “Um capitalista bem-sucedido é aquele que não apenas sabe como 
atender aos desejos da massa, como também está sempre tentando aumentar a 
satisfação dela. Dado que seu objetivo é sempre aumentar sua presença no mercado, 
ampliando seu público consumidor, o que ele realmente tem de fazer é ir atrás de 
pessoas que até então não estavam dispostas a, ou não tinham condições de, gastar 
dinheiro naquilo que ele está tentando vender. Ao utilizar a concorrência de preços, 
ele adquire acesso a esse grupo”. Ele vê mundo da desigualdade social com lentes cor-
de-rosa – e fica embasbacado com aquilo que só ele enxerga: os maravilhosos 
benefícios do capitalismo de livre-mercado. 

De acordo com seu credo na soberania do consumidor, sucessor da crença na 
predestinação divina do soberano, aquele é individualista, egoísta e narcisista. Na 
condição de consumidor, observa apenas o auto interesse. Se comerciantes varejistas, 
que atendem aos consumidores, estivessem, de fato, concorrendo entre si, forçariam 
as indústrias a reduzirem os preços. Isso seria ótimo e inédito. Resta aguardar... 
 
O beabá da cartilha liberal clássica a la Adam Smith (1723-1790), ou seja, “desde o 
tempo de Adão”, é a de que a defesa individualista do auto interesse é conduzida por 
“uma mão invisível” ao melhor dos mundos, equilibrado como um sistema de forças 
mecânicas a la Isaac Newton (1643-1727). As ideias liberais ainda se encontram no 
século iluminista, quando os indivíduos lutavam contra as Monarquias Absolutistas. A 
Revolução Francesa, em 1789, é ainda muito recente para incorporarem suas ideias... 
 
Então, os liberais de outrora se revoltam contra a suposta infâmia dos intérpretes 
posteriores do capitalismo, entre outros, Karl Marx, Karl Polanyi, Fernand Braudel e 
Thomas Piketty. Aliás, uma característica do trabalho do Braudel era sua empatia com 
o sofrimento dos povos marginalizados. Enfatizou a importância da vida efêmera dos 



 4 

escravos, servos, camponeses e dos pobres urbanos, demonstrando a sua contribuição 
para a riqueza e o poder dos seus respectivos senhores e também das sociedades. Esse 
mundo real é totalmente distinto do mundo idílico dos ultraliberais. 
 
Estes invertem o senso comum ao dizer que “é um total equívoco imaginar que o 
capitalismo funciona primordialmente para beneficiar os produtores. Isso é uma total 
incompreensão sobre os princípios deste sistema. O capitalismo — ao menos o 
genuíno — opera em benefício do consumidor. E há um motivo simples para ser assim. 
Os consumidores possuem aquilo que os produtores querem: dinheiro. Quem tem 
dinheiro sempre será servido”. Perguntam-se: quem tem o grosso do dinheiro em uma 
economia de mercado? Respondem: “a massa dos consumidores”. É um raciocínio 
genérico assim. 

Neste ponto, os economistas ultraliberais perdem a coerência lógica do discurso. 
Antes, tratavam da soberania do consumidor individual. Subitamente, passam a falar 
da “massa dos consumidores”. Não distinguem, porém, os que têm e os que não têm 
dinheiro. Classes de renda ou riqueza são ignoradas. 

O argumento é reducionista. “Produtores e empreendedores estão no mercado para 
ganhar acesso ao dinheiro dos consumidores. Para isso, eles têm de vender para 
muitos consumidores. Eles ganharão dinheiro no volume, e não nos preços altos”. 

Essa ladainha busca manter a crença dos crédulos apenas nas virtudes alheias, a dos 
“vendedores”. Leva a uma baixa autoestima ao colocar todos os problemas da vida 
social como fossem de responsabilidade individual dos compradores que não possuem 
dinheiro. Os submissos a esse discurso, mesmo sem a igualdade de oportunidades, 
internalizam a culpa por não serem “vencedores” – bons vendedores ou compradores.  

Os apregoadores das glórias do capitalismo de livre mercado condenam os incrédulos 
à fogueira. “Os críticos do capitalismo, que são muitos, simplesmente não entendem 
que capitalismo significa concorrência de preços e que o mercado de consumo em 
massa, criado pela concorrência de preços, representou o maior benefício econômico 
para a humanidade nos últimos 200 anos”. 

Não reconhecem que os avanços ocorridos na Era do Capital são devido às conquistas 
sociais de direitos da cidadania. Os capitalistas, progressistas antes das “revoluções 
burguesas” (inglesa de 1642 a 1688, norte-americana em 1776, francesa em 1789), 
tornam-se reacionários conservadores após a revolução industrial entre 1760 a 1840. 
Abandonam o liberalismo político clássico e adotam o neoliberalismo econômico. 
 
Os ultraliberais sempre têm um “bode-expiatório” de plantão para colocar a culpa das 
coisas no mundo real não acontecerem do modo como eles apregoam. “Se os preços 
das coisas estão sempre aumentando, isso se deve às distorções criadas pelo governo, 
como a inflação da oferta monetária”. Assim, os governos, via emissão de papel-
moeda, e os banqueiros, via crédito, ambos são culpados pelo excesso de 
disponibilidade monetária. 
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De acordo com a teoria neoclássica, a função de um banco é a de apenas servir de 
intermediário entre o poupador e o investidor.  Um banco, simplesmente, captaria um 
depósito de um cliente, o poupador, e emprestaria este valor para um investidor.  

Neste modelo abstrato, os bancos atuariam como intermediários financeiros neutros. 
Sua atividade, restrita a essa função, seria apenas transferir poupança de um indivíduo 
para outro gastar em seu lugar, concedendo então um crédito não inflacionário. 

Na realidade, o sistema bancário opera de maneira muito distinta dessa idealização.  
Em vez de atuarem só como canalizadores de poupança para investimento, os bancos 
possuem o privilégio legal e exclusivo de “criar dinheiro do nada”. O crédito ex nihilo 
não corresponde a ex nihilo nihil fit, expressão latina que significa “nada surge do 
nada”. Ao emprestarem este dinheiro e cobrarem juros sobre ele, os bancos possuem 
a concessão do Banco Central para criar dinheiro de forma digital.  Os ultraliberais se 
revoltam contra a interação entre o multiplicador monetário e o de renda. 

Os bancos criam dinheiro por meio eletrônico, para eles, “a partir do nada”. Em várias 
rodadas de empréstimos vão multiplicando depósitos em simultâneo. Os ultraliberais 
abominam esse processo de multiplicação da “moeda invisível”, dado que tais 
depósitos bancários assim registrados não vieram da bendita “poupança”. Crédito se 
trata apenas de dígitos eletrônicos que são acrescidos às contas dos tomadores de 
empréstimos.  Nenhum “dinheiro poupado” está sendo transferido de uma conta para 
outra. 

Essa capacidade de criar crédito bancário ex nihilo gera contínuo aumento da 
quantidade de dinheiro bancário na economia. Tem como consequências, de acordo 
com essa teoria pré-keynesiana, a inflação de preços e os ciclos monetários. 
 
Os ultraliberais insistem em defender a validade da Lei de Say, inclusive em uma 
economia monetária. Essa “lei” estabelece que a oferta cria sua própria demanda, 
impossibilitando uma crise geral de superprodução. Então, se alguém enxerga uma 
capacidade produtiva ociosa, durante uma Grande Depressão, isto é ilusão de ótica. 
 
De acordo com os que praticam o autoengano com a fé cega na convergência para um 
“equilíbrio macroeconômico”, a soma dos valores de todas as mercadorias produzidas 
será sempre equivalente à soma dos valores de todas as mercadorias compradas. A 
dedução dessa crença é que a economia de livre-mercado seria perfeitamente auto 
regulável, não exigindo a intervenção estatal. 
 
A Lei de Say constitui o pilar da teoria econômica da Escola Austríaca. Keynes 
questionou seriamente a sua validade nas condições de economia de endividamento 
bancário. Rigorosamente, a Lei dos Mercados aplicar-se-ia tão somente a uma 
economia baseada no escambo, isto é, uma economia não-monetária de trocas diretas 
de mercadorias. 
 
Nas condições de economia monetária de produção, contudo, a intermediação da 
moeda cria sempre a possibilidade de adiamento das decisões individuais de compra, 
interrompendo as vendas. Isto causa uma retração da demanda agregada, podendo 
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resultar em depressão econômica. Há, nesse caso, uma potencial oferta agregada com 
capacidade produtiva não utilizada. Ficam máquinas ociosas e trabalhadores 
desempregados por deficiência de demanda efetiva. 

Os ultraliberais afirmam que tudo isso – milhões de desempregados e excesso de 
liquidez nos bancos – é mera questão de preços. Mas será que um processo de 
deflação corrige o problema? Ora, aí os consumidores estarão sempre adiando o 
consumo enquanto aguardam preços menores no futuro. 

Por isso, os ultraliberais abominam a concessão de crédito aos consumidores. Estes 
não podem antecipar a futura capacidade de pagamento. Se a Lei de Say fosse 
imperativa, o capitalismo sem alavancagem financeira não teria chegado nem ao 
século XIX. 

Os pré-keynesianos, como Per Bylund, em artigo postado em 11 de julho de 2017 no 
site Mises Brasil, argumentam que “a Lei de Say foi distorcida e mal compreendida por 
causa de John Maynard Keynes”. A crítica keynesiana visava a destruir para abrir 
espaço para políticas intervencionistas. A Lei de Say passou a ser conhecida, segundo 
termos criados por Keynes, como uma teoria que diz que “a oferta cria sua própria 
demanda”, o que para os seguidores da Escola Austríaca é uma descaracterização. 

Originalmente, o significado e até mesmo o nome dela era outro. Economistas 
anteriores a Keynes se referiam a ela como a “Lei dos Mercados”. Esta descrevia, em 
termos muito simples de Jean-Baptiste Say, os fundamentos de como um mercado 
funciona. “Dado que cada um de nós só pode comprar a produção de terceiros com 
nossa própria produção, e dado que o valor do que podemos comprar é igual ao valor 
do que podemos produzir, então quanto mais o homem pode produzir mais ele pode 
comprar” (Say; 1983). Com a produção precedendo o consumo, então, a demanda de 
um indivíduo só pode ser satisfeita se ele também ofertar algo a alguém. 

A Lei dos Mercados, portanto, diz que o valor dos bens e serviços que qualquer 
indivíduo pode comprar é igual ao valor de mercado daquilo que ele pode ofertar. Say 
expressou, simplesmente, a realidade de que nós trabalhamos e produzimos para 
poder consumir. 

Se a demanda é incerta, toda a produção do empreendedorismo é necessariamente 
especulativa. A demanda efetiva só será descoberta quando os bens forem oferecidos 
aos compradores em potencial e adquiridos. Os empreendedores são tomadores de 
risco ao pagarem a mão-de-obra, os proprietários de terra, e os fabricantes de bens de 
capital. Só conseguirão recuperar esse investimento se forem bem-sucedidos na 
antecipação das demandas dos consumidores e, consequentemente, conseguirem 
vender seus produtos a preços que cubram custos e viabilizem todo o investimento. 

Ao mesmo tempo, os consumidores só poderão comprar esses bens e serviços se 
tiverem eles próprios realizado uma produção ao trabalharem. Terão de ter atendido à 
demanda de terceiros. Caso contrário, eles terão apenas o desejo de comprar, mas não 
a capacidade. Isso não é demanda efetiva. 
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Nesse argumento mecanicista, a capacidade de produzir e vender bens e serviços no 
mercado requer investimentos anteriores. Para isso, os empreendedores necessitam 
produzir bens e vender em uma quantidade que exceda a própria necessidade de 
consumo para assim acumular poupança a ser utilizada no financiamento do 
investimento. Se não for autofinanciamento com capital próprio, o financiamento com 
recursos de terceiros de um investimento em capacidade produtiva será especulativo. 
Então, a verdadeira demanda só será revelada quando o produto chegar ao mercado. 

A implicação deste raciocínio, idealizado para uma economia de trocas, é que nunca 
seria possível haver uma “superprodução” ou um “excesso de oferta” na economia de 
livre mercado a não ser por mau apreçamento dos bens e serviços. 
Consequentemente, não seria possível haver uma “deficiência na demanda agregada”, 
foco da teoria keynesiana. Somente no curto prazo seria possível haver um excesso de 
oferta ou uma escassez de uma mercadoria específica, em decorrência de 
empreendedores não terem sido bem-sucedidos em antecipar, corretamente, a 
demanda de mercado por seu produto à precificação oferecida.  

A eventual incapacidade de vender, inclusive a própria força do trabalho, implica em 
incapacidade de consumir. Não é possível demandar sem antes ter produzido e 
vendido. Quando alguém não consegue vender o que produziu, para a Escola 
Austríaca, isso não caracteriza uma “deficiência da demanda” como diagnosticam os 
keynesianos. Caracteriza apenas uma falha no apreçamento da produção por parte dos 
ofertantes. Essa falha causa redução na demanda efetiva. 

Para tornar seus bens atrativos ao consumidor e, assim, conseguir vendê-los, este 
produtor terá de reduzir o preço de venda, de início, estimado erroneamente. Senão, 
ele não conseguirá vender e, depois, demandar. 

Esse tipo de erro dos empreendedores, se for coletivo, é atribuída a culpa ao governo. 
Este teria adotado uma política de crédito público, farto e barato, o qual gera um 
aumento temporário da demanda dos consumidores. Um consumo maior, causado por 
mero endividamento, e não por um aumento genuíno do trabalho/produção e da 
renda, engana os empreendedores.  

Estes passam a crer que haverá a continuidade da demanda inflada “artificialmente” 
pelo crédito. Com isso, cobram preços maiores. Mas quando essa expansão do crédito 
é interrompida pelo esgotamento da capacidade de endividamento de acordo com a 
renda recebida, todo o cenário otimista se revela artificial.  Nunca ocorreu, de fato, um 
aumento da renda dos consumidores. Houve apenas um endividamento que se 
esgotou. A correção de rumos passa, necessariamente, por promoções de preços em 
liquidações de estoques não vendidos. Enquanto isso ocorre, não se produz mais e 
nem se investe. 

Esse diagnóstico ultraliberal da recessão é bastante diferente do diagnóstico 
keynesiano. Este enfatiza a redução da demanda efetiva em decorrência de 
expectativas pessimistas dos empreendedores para efetuar novos gastos em 
investimentos. Gastos governamentais substituiriam gastos privados, para solucionar o 
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impasse, mesmo com maior endividamento público. Também a política de crédito 
público propiciaria uma taxa de retorno alavancada do setor privado. 

No diagnóstico dos seguidores da Lei de Say, pelo contrário, dado que o sistema de 
preços relativos é a principal fonte de informação dos empreendedores, uma 
flexibilidade nos preços de mercado é essencial para uma rápida recuperação. O 
governo turva essa correção caso adote uma política de crédito público que estimule a 
demanda agregada. Não incentiva a revisão dos preços dos bens oferecidos a um custo 
muito elevado face à demanda efetiva.  

A real capacidade de compra dos consumidores não reaparecer enquanto há crédito 
além da poupança disponível. Os empreendedores ineficientes não se corrigem. A 
produção continua em risco de descompasso com a demanda superestimada. Os 
empreendedores ineficientes se mantêm no mercado, fazendo não o melhor uso dos 
meios escassos que os mais eficientes conseguiriam caso fossem forçados a fazer. 

A acusação dos ultraliberais contra suposto maquiavelismo na política de crédito 
público chega a ser pueril. Dizem que os defensores do intervencionismo estatal 
querem abolir a Lei dos Mercados (ou Lei de Say) porque se a demanda não for criada 
apenas pela oferta, isto é, pelo trabalho-produção-e-venda, passando a crescer por 
causa do crédito independente da renda recebida pelos consumidores, então os 
mercados jamais serão eficientes e tenderão ao equilíbrio. Logo, o governo sempre 
terá de intervir ao não tolerar a espera da autorregulação do capitalismo de livre-
mercado. 

Na concepção ultraliberal dos adoradores de + Mises - Marx, eliminar a divina Lei dos 
Mercados seria tão desastroso como abolir a Lei da Gravidade. Mas o crédito a 
eliminou. 

3 Capitalismo de Estado Totalitário e Bancos Públicos 

O trabalho de Karl Marx, Crítica do Programa de Gotha, escrito em 1875, é composto 
por um conjunto de observações críticas ao projeto de programa do futuro partido 
operário alemão. Apenas neste opúsculo Marx formulou, brevemente, toda uma série 
de ideias ainda vagas sobre as questões fundamentais da “teoria do comunismo 
científico”, tais como: a revolução socialista, a ditadura do proletariado, o partido 
único da classe operária, o período de transição do capitalismo para o comunismo, as 
duas fases da sociedade comunista, a produção e a distribuição do produto social no 
socialismo, os traços fundamentais do comunismo, o internacionalismo proletário. 

Marx defendia a tese da inevitabilidade histórica de um estágio especial de transição 
do capitalismo para o comunismo, quando a forma de Estado corresponderia à 
“ditadura revolucionária do proletariado”. Essa doutrina ideológica parece ter sido 
ultrapassada, devido às experiências concretas das revoluções de uma vanguarda 
partidária em nome do proletariado. Essas antecipações históricas, ou melhor, “salto 
de etapa” para o SOREX – Socialismo Realmente Existente, levou ao totalitarismo 
antidemocrático, comandado por uma nomenclatura partidária. 



 9 

Na obra de Marx e Engels, há interpretação inovadora a respeito do capitalismo 
industrial até o seu tempo histórico. Seria incoerente desdobrar dela uma visão 
determinista do futuro, seja do capitalismo financeiro dos séculos XX e XXI, seja de 
eventual modo de produção socialista. No entanto, talvez na esperança de maior 
convencimento ideológico de operários a respeito do seu pressuposto papel de sujeito 
revolucionário, eles esboçaram um devir otimista. 

Devir como verbo de ação indica vir a ser, tornar-se, transformar-se ou devenir. Refere-
se ao movimento ininterrupto, atuante como uma lei geral do universo, que dissolve, 
cria e transforma todas as realidades existentes. Sua etimologia significa “tornar-se, 
começar a ser o que não era antes”. Por que Marx e Engels tinham essa expectativa 
otimista a respeito do futuro socialista depois da leitura pessimista do passado? 

Será que as longas e heterogêneas experiências históricas de transição entre modos de 
produção escravista, feudalista e capitalista indicavam alguma razão científica para 
essa dedução determinista inelutável? A transição para um futuro modo de produção 
socialista e, posteriormente, comunista, se daria por uma ruptura súbita, um “golpe de 
sorte” ou, pior, um “golpe de Estado”?! Não, isso seria pura ficção científica. 

Lê-se no pouco que Marx e Engels escreveram a respeito de socialismo uma forte 
convicção de que, após a tomada do poder, a classe operária transformaria a 
sociedade e promoveria a extinção do Estado. Nada mais contrastante com a realidade 
da Revolução Soviética – e outras revoluções “socialistas” posteriores –, onde partidos 
auto definidos como marxistas, após se apossarem do Poder Estatal, eliminaram todos 
os demais partidos concorrentes e se tornaram o partido único de um Estado 
totalitário. 

Na verdade, Marx e Engels relegaram a segundo plano o exame aprofundado das 
possíveis transformações políticas que o Estado em um modo de produção socialista 
deveria sofrer. Eles não formularam uma teoria do Estado em regime democrático. 

Na medida em que os socialistas se organizaram e conquistaram aparelhos sindicais e 
assentos nos Parlamentos, descobriram que podiam obter benefícios sociais antes 
mesmo de chegarem ao modo de produção socialista. Para tanto, precisavam lutar, 
desde logo, por reformas no aparelho de Estado, entre as quais, bancos públicos. Não 
podiam deixar de inventar novas formas de ações comprometidas com o 
aperfeiçoamento da cidadania via ampliação dos direitos universais do Homem. 

A cooperação foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. No entanto, foi 
necessário criar instituições que a defendem contra os ataques da livre competição. 
Esse é o grande objetivo do Estado de Direito, porém os neoliberais clamam por 
direitos de propriedade privada ilimitados e um governo limitado. Os socialistas 
contrapõem a propriedade coletiva dos meios de produção e a regulação 
governamental. 

Ambos necessitam rever seus conceitos, partindo do consenso de que, em uma 
sociedade livre e democrática, os indivíduos conquistam direitos imprescritíveis e 
vivem de acordo com a obrigação geral de respeitar os direitos dos outros indivíduos. 
A direita necessita rever sua ideia de redução ao Estado mínimo e corte de direitos 
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para caber no orçamento. Já é hora de a esquerda reconhecer o avanço histórico que 
ocorre através da conquista de propriedade privada pelos homens comuns, isto é, 
“não-nobres”, seja de moradia e bens de consumo durável, seja de empreendimentos 
geradores de emprego. Além disso, regular o mercado não significa o travar ou 
extinguir. 

As reivindicações marxistas são: abolição da propriedade privada; extinção da herança; 
centralização do crédito; propriedade estatal de todos os meios de produção. As 
reivindicações socialdemocratas contrapõem: governo constitucional; liberdade de 
expressão, de imprensa, e de associação; representação político-partidária mais ampla 
por meio da reforma eleitoral; autodeterminação nacional ou autogoverno. 

Muitos militantes da esquerda desenvolvem a capacidade de organizar e reivindicar, 

repropondo valores próprios da cidadania: Direitos Universais do Homem. Na ação 
coletiva, isto é, na prática política, os grupos corporativos mais imediatistas 
reivindicam, entre os elementos de cidadania que lhes faltam, os direitos econômicos 
que não lhes são reconhecidos. Embora a ideologia socialista leve em conta toda a 
humanidade, a pressão corporativista dos grupos organizados tem de ser atendida de 
imediato. 

Interações dinâmicas entre os direitos e deveres – civis, políticos, sociais, econômicos 
–da cidadania, componentes de um sistema complexo, propiciam a emergência da 
democracia socioeconômica e política. São condicionantes do crescimento sustentado 
com inclusão social em um ambiente complexo de plenas liberdades democráticas. Tal 
progresso gradual e reformista ocorre pelo processo de suas conquistas – e em suas 
defesas –, sem revoluções totalitárias, mas com re-evolução humana. 

Desde o plano New Deal contra os perversos efeitos sociais da Grande Depressão nos 
anos 30 do século XX, nos Estados Unidos, uma das lutas dos trabalhadores tem sido 
por acesso à democracia da propriedade, isto é, da casa própria, e à sociedade de 
consumo. As melhores oportunidades de educação pública, especialmente para os 
soldados norte-americanos que voltaram da II Guerra Mundial, associadas com 
financiamento de construção de casas nos subúrbios, se traduziram em uma 
significativa melhoria na qualidade de vida nos Estados Unidos. O american way of live 
não se espalhou logo. 

Os pais dos babies boomers foram a primeira geração a ter acesso significativo ao 
crédito ao consumidor. Eles compraram casa a prazo, seu carro a prazo, e seus 
eletrodomésticos a prazo. Paradoxalmente, houve conciliação entre consumo 
padronizado e individualismo libertário até os anos 60. Foi quando uma rebeldia 
cultural espraiou o gosto pela liberdade de expressão e consumo, no mundo jovem, 
inclusive na Euroásia. 

A sociedade ocidental de consumo em massa forneceu ao Leste Asiático não só um 
modelo a ser seguido (não antes adotado pela ex-URSS), como também um mercado 
mundial para seus bens de consumo baratos produzidos em grande escala. O 
inesperado foi o SOREX, ou “socialismo de mercado”, ter propiciado a revolução 
mundial no consumismo pelo comunismo. A inclusão em massa nesse mercado global 



 11 

é uma conquista social, apoiada por bancos públicos, e não deve ser menosprezada 
pela esquerda. 

Aliás, há polêmica a respeito da classificação do SOREX: a China é um “socialismo de 
mercado” ou um “capitalismo de Estado”? Ao “terceirizar a fabricação” para a China – 
em 2000, os Estados Unidos respondem por 26,6% e a China por 6,6% do total do valor 
adicionado gerado pela indústria mundial; em 2009, os números modificam-se para 
18,9% e 15,6%, respectivamente, ou seja, os dois países em conjunto mantêm quase a 
mesma participação: de 33,2% para 34,5%.  

Esses percentuais revelam a extensão com que se dá a transferência de atividade 
industrial dos Estados Unidos para a China, onde as corporações norte-americanas se 
aproveitam do baixo custo da mão de obra e da grande escala de produção na China. 
Ao vender trilhões de títulos financeiros dolarizados ao Banco da China, para manter a 
paridade do dólar com o yuan, os Estados Unidos conseguem usufruir de taxa de juros 
significativamente mais baixa. Os interesses geoeconômicos complementares entre as 
maiores potências econômicas mundiais denominam-se “Chimérica” (Ferguson; 2012). 

A expansão de gastos, originalmente desencadeada pelos incentivos adotados após a 
crise financeira mundial, contribuí para impulsionar o crescimento da China nos 
últimos anos, uma vez que os governos provinciais e as empresas tomam empréstimos 
para construir estradas, aeroportos e apartamentos. O modelo de crescimento movido 
a endividamento concedido por bancos públicos faz com que a economia fique cada 
vez mais alavancada, gerando, ao mesmo tempo, infraestrutura e emprego. 

Se a China tem um crescimento muito maior do que o esperado, deve-se basicamente 
ao aumento significativo do endividamento. Porém, bancos públicos estão financiando 
investimentos imobiliários que não acrescentam capacidade produtiva, reduzindo 
então o potencial de crescimento futuro. 

Segundo Deos (2017), “no sistema bancário chinês, destacam-se cinco grandes bancos 
comerciais públicos (conhecidos como big five), originalmente de propriedade 
integralmente estatal, mas convertidos, ao longo da primeira década do século XXI, em 
empresas abertas com capital público – preponderante – e privado. Em conjunto, 
detinham, em 2010, 49,2% dos ativos totais do sistema bancário. São também 
relevantes, nesse sistema, doze bancos comerciais de capital misto que, igualmente, 
contam com capital público (são controlados pelas províncias) e privado e respondem 
por 15,6% do total de ativos. (...). Adicionalmente, têm peso no sistema (8% do total 
de ativos) três bancos de desenvolvimento públicos, cujo capital pertence 
integralmente ao Estado. Em conjunto, esses vinte bancos detinham, em 2010, 
aproximadamente 72,8% do total de ativos do sistema bancário”. 

Integram o sistema bancário chinês também instituições com atuação geográfica 
restrita a determinadas localidades – províncias e/ou cidades. Entre estas, 147 bancos 
comerciais das cidades, 85 bancos comerciais rurais, 223 bancos cooperativos rurais, 
bem como 2.646 cooperativas de crédito rural. Estes detinham, em conjunto, ao final 
de 2010, 25% do total dos ativos bancários. 
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O sistema apresenta, ainda, quarenta bancos estrangeiros atuando plenamente no 
país. Operam no sistema, adicionalmente, noventa filiais de bancos estrangeiros, cuja 
participação no total de ativos é, contudo, pouco expressiva: 1,8%, em 2010. 
Entretanto, deve ser apontado que o capital externo aparece como acionista de 
algumas instituições chinesas, o que torna a sua participação neste sistema 
efetivamente superior. 

Quais lições a experiência do “capitalismo de Estado” (ou “socialismo de mercado”) 
chinês ao lidar com seus bancos públicos, amplamente predominantes no sistema 
financeiro, traz para reflexão dos brasileiros?  

Burlamaqui (2014), analisando a experiência chinesa a partir de uma perspectiva 
comparada, deduz que o setor financeiro chinês combina o gerenciamento da crise, 
evitando sua propagação, com a continuidade da implementação de um projeto 
estratégico de mudança estrutural. Os recursos financeiros são canalizados, 
inicialmente, para usos produtivos na forma de investimentos em infraestrutura.  

A questão levantada por analistas ocidentais é se a China retoma sua busca por 
convergir aos padrões ocidentais – crescimento prudente e sustentável do crédito no 
longo prazo –, ou se busca um modelo alternativo ao conservador. Se o país seguir 
essa segunda trajetória, cabe indagar que lições podem ser retiradas desta experiência 
para os demais países em desenvolvimento ou emergentes como os demais do BRIC. 

A adoção de um modelo alternativo para seus bancos é coerente com a própria 
trajetória recente de desenvolvimento financeiro chinês, cujo ponto de ruptura é a 
crise do Leste Asiático em 1997-1998. Antes dessa crise, nos anos de 1993 a 1997, o 
principal impulso da estratégia do Estado para o desenvolvimento do seu sistema 
financeiro consiste em uma política com três vertentes, cujo objetivo é, 
evidentemente, uma convergência para padrões ocidentais:  

i) liberalização, tanto das estruturas como das atividades do setor financeiro;  
ii) profissionalização das instituições financeiras, em particular, dos bancos; e 
iii) internacionalização, tanto da estrutura como das condições institucionais 

do setor financeiro. 

A crise do Leste Asiático, nos anos 90, continua Burlamaqui (2014), leva o governo 
chinês a desviar-se de tal busca. Em vez disso, decide-se atribuir outros objetivos ao 
sistema bancário: promover a estabilidade macroeconômica e o desenvolvimento 
econômico de longo prazo, assim como a responsabilidade social, além de enfatizar a 
resiliência financeira, ou seja, garantir a lucratividade com controle dos riscos. 

A partir de 1998, a ênfase das políticas passa a ser o auxílio dos grandes bancos 
estatais a reestruturar seus balanços, aperfeiçoar suas operações comerciais e, 
simultaneamente, reforçar o quadro regulatório. É uma estratégia de eliminação de 
dívidas inadimplentes com injeção de capital estatal e acelerado crescimento de 
empréstimos saudáveis para reduzir a proporção dos ativos de baixa qualidade nos 
balanços dos bancos. A meta inicial de sanear os balanços e, assim, evitar falências 
bancárias e crises financeiras, é alcançada com êxito, segundo Burlamaqui (2014). 
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A profissionalização dos bancos estatais também progride, rapidamente, culminando 
na emissão pública de ações em mercados externos. Enquanto isso, a liberalização 
controlada resulta em uma estrutura setorial suficientemente diversificada, e as 
disposições para a admissão da China à OMC em 2001, formalmente, expõem o setor à 
concorrência internacional.  

Porém, nenhum destes acontecimentos leva a uma transição do estilo tradicional de 
relacionamento bancário a um modelo de plena concorrência como dita o imaginário 
dos técnicos das agências financeiras multilaterais. O que ocorre é o oposto, conforme 
evidenciado no aumento da concentração dos empréstimos bancários em grande 
escala, principalmente, em empresas controladas pelo Estado.  

A expansão do crédito em 2008 e 2009 pode, portanto, ser compreendida como uma 
repetição da estratégia do Estado em promover a melhoria na capacidade de 
recuperação financeira e o crescimento econômico, agora, sob a liderança dos bancos. 
A liderança do Estado chinês, ainda de acordo com Burlamaqui (2014), claramente 
abandona a doutrina de que a resiliência financeira, entendida como a maximização do 
lucro e a minimização do risco bancário. É, em si, uma condição necessária (e muitas 
vezes suficiente) para a melhor contribuição das finanças para a estabilidade 
macroeconômica e o desenvolvimento econômico.  

A crença chinesa, ao contrário, é que a resiliência financeira em si nem sempre 
constitui o principal objetivo do ponto de vista do desenvolvimento. Deve ser 
complementada e equilibrada por outros elementos que reforcem sua efetividade em 
tempos de crise, como a de 2008-2009.  

Os empréstimos bancários respondem pela maior parte do financiamento gerado pelo 
sistema financeiro chinês, segundo Cintra e Silva (2014). O mercado de emissão de 
dívida corporativa e o de ações persistem relativamente restritos. O mercado de 
títulos de dívida permanece dominado pelo governo, banco central e emissões de 
longo prazo dos grandes bancos de desenvolvimento. O volume de transações no 
mercado secundário é relativamente baixo, pois os títulos, inclusive 35% dos bônus 
corporativos, são mantidos pelos investidores, em geral, os bancos estatais, até o 
vencimento. 

Dadas as restrições de atuação dos investidores estrangeiros no sistema financeiro 
doméstico, a dívida pública chinesa permanece nos portfólios dos bancos estatais. 
Apenas 1% da dívida do governo central está denominada em moeda estrangeira. Eles 
são forçados a aceitar a taxa de juros determinada pelo governo. A preservação desse 
mercado “cativo” para a dívida pública e para os títulos emitidos pelos bancos de 
desenvolvimento assegura também o controle da taxa de juros no âmbito doméstico. 

Lastreados por esses títulos de dívida pública, que oferecem baixo risco soberano, a 
capacidade de expandir o crédito, por meio de diversas instituições bancárias e não 
bancárias (3.949 no total), tem sido extraordinária, de acordo com Cintra e Silva (2014: 
438). Os ativos totais do sistema financeiro estrito saltam de USS 3,3 trilhões em 2003 
(204% do PIB) para US$ 25,0 trilhões em 2013 (270% do PIB). 



 14 

Esses financiamentos são, principalmente, concedidos por cinco grandes bancos 
comerciais públicos – Banco Agrícola da China, Banco da China, Banco de Construção 
da China, Banco Industrial e Comercial da China e Banco das Comunicações da China – 
cujos ativos saltam de US$ 1,9 trilhão em 2003 para US$ 10,8 trilhões em 2013. São 
liberados ainda por três grandes bancos de desenvolvimento públicos (policy banks) – 
Banco de Desenvolvimento da China, Banco de Desenvolvimento Agrícola da China e 
Banco de Exportação e Importação da China –, cujos ativos, por sua vez, crescem de 
US$ 256,7 bilhões para US$ 2 trilhões no mesmo período. Os bancos de 
desenvolvimento são financiados por títulos comprados pelos bancos comerciais 
(depósitos à vista, a prazo e poupança das famílias) para apoiar a agricultura, os 
projetos de infraestrutura e o comércio exterior. 

Por isso, conforme Cintra e Silva (2014: 438), “o setor financeiro chinês – bancos 
estatais, banco central e comissão de regulação bancária – desempenhou papel crucial 
nas gigantescas transformações estruturais chinesas, uma vez que organizaram uma 
vasta rede de investimentos, promovendo setores, empresas, regiões e infraestrutura. 
Desde o início das reformas, a formação bruta de capital fixo (FBCF) se manteve acima 
de 25% do PIB. Entre 2003 e 2013, ultrapassou 40% do PIB. A taxa de crescimento do 
PIB atingiu dois dígitos em diversos momentos neste período”. 

As lições para os brasileiros dizem respeito ao valor da manutenção da soberania 
nacional e da prioridade no desenvolvimento socioeconômico, acima da opção por 
ajuste fiscal-financeiro em época de crise. Aqui, pelo contrário, os neoliberais só 
defendem a redução do papel do Estado, cortando seus gastos sociais, e dos bancos 
públicos, tolhendo seus empréstimos à infraestrutura, ao desenvolvimento urbano e à 
agricultura. Priorizam acima de tudo a resiliência financeira, entendida como a 
maximização do lucro e a minimização do risco bancário ou da eutanásia dos rentistas. 

4 Capitalismo de Estado Social-Desenvolvimentista e Bancos Públicos 

O grande mestre desenvolvimentista, Celso Furtado, deixou-nos como legado a síntese 
de sua obra em uma simples equação: desenvolvimento é igual a crescimento da 
renda e emprego mais política social ativa. Dela podemos deduzir o núcleo do 
pensamento social-desenvolvimentista a respeito de como reunir os aspectos 
econômicos e sociais em uma associação biunívoca. 

Os economistas keynesianos, em geral, buscam o objetivo do crescimento econômico 
através de dois conceitos-chave: a demanda agregada e a oferta agregada. Em curto 
prazo, consideram esta última dada e, consequentemente, tratam de controlar a 
primeira com diversos graus de utilização dos quatro instrumentos de política 
econômica básicos: política monetária, política fiscal, política cambial e controle de 
capital. Em longo prazo, registrado por mudança estrutural na capacidade produtiva, 
incentivam a expansão da oferta agregada com uma política de desenvolvimento. 

Daí, podemos observar três variáveis-metas socioeconômicas para serem atingidas 
com a manipulação de variáveis-instrumentos de política econômica e social em curto 
prazo e em longo prazo.  
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A primeira é a inclusão social de todos os cidadãos no mercado de consumo. Em 
economia de mercado e sociedade de consumo, a exclusão significa a existência de 
desigualdade social no acesso às benesses do desenvolvimento. Os 
desenvolvimentistas consideram inaceitável a discriminação de “cidadãos de 2a. 
categoria”. Para evitar os típicos problemas macroeconômicos conjunturais, inflação e 
desemprego no mercado interno e crise cambial no mercado externo, utilizam os 
instrumentos de política econômica de maneira consistente entre si. A política social 
como o aumento real do salário mínimo também é componente dessa estratégia de 
ampliação do mercado de consumo. 

A segunda é a criação de infraestrutura, seja a “econômica”, isto é, em energia 
(elétrica e petrolífera) e transporte (para mobilidade urbana e logística como estradas, 
portos e aeroportos), seja a “social” em desenvolvimento urbano com habitações e 
saneamento. Ambas são essenciais para o desenvolvimento socioeconômico. 

A terceira variável-meta é a elevação da produtividade. Esse objetivo não se restringe 
à maior eficiência no uso de máquinas e equipamentos por parte de trabalhadores. 
Inclui também a capacitação profissional com condições adequadas em educação e 
saúde. 

O grande desafio do social-desenvolvimentismo é criar aqui, em país ainda em 
desenvolvimento, um sistema de proteção social típico de país desenvolvido europeu, 
ou seja, um Estado de Bem-Estar Social. Exige o resgate das conquistas legislativas da 
Constituição de 1988, ou seja, transformar “lei jurídica” em “lei de mercado”. Ela 
afirma, muitas vezes, “é direito de todos e dever do Estado”. Mas pouco trata de 
financiamento, isto é, de quem paga a conta – como socializar o custo da estatização 
dos gastos.  

Priorizou-se, corretamente, no início do governo social-desenvolvimentista, em 2003, 
o ajuste das contas públicas sem quebrar contratos e evitando financiar os gastos 
públicos com novas dívidas. Foi preciso aumentar os impostos, para diminuir, 
relativamente, o endividamento público — e nem assim eles são suficientes para 
financiar serviços públicos de boa qualidade. No início dos anos 90, a carga tributária 
era de 24% do PIB. No período 2003-2015, girou em torno da média de 32,8% do PIB, 
baixa e regressiva em país cuja renda per capita anual de cerca de US$ 12 mil é bem 
inferior às dos países de capitalismo maduro e tem distribuição de renda e riqueza 
muito concentrada. 

É fonte de conflitos de interesses a maneira pela qual os custos para os governos 
(federal, estaduais e municipais) são repartidos pela sociedade, via tributação 
regressiva ou progressiva. Luta-se pela universalização de direitos sociais, tendo em 
vista que o país teve relativo sucesso quanto à educação básica, ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) e aos benefícios previdenciários. 

É necessária a formação de opinião pública a favor dessa bandeira-de-luta estratégica 
em termos de conquista social. A ideia de focalização, colocando prioridade apenas no 
atendimento dos “mais pobres entre os pobres”, levaria à segmentação social e à 
progressiva mercantilização e/ou privatização dos serviços de saúde e educação. 
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O nacional-desenvolvimentismo, historicamente, antes da Era Neoliberal (1980-2002), 
foi representado pela tríade nacionalismo - industrialização - intervencionismo. O 
social-desenvolvimentismo representa sua superação, porém, mantendo seu caráter 
progressista, através de sua substituição pela trinca perspectiva classista - 
estruturalismo - regulação. Reconhece que o papel do Estado deve deixar de ser 
interventor ou produtor para se tornar regulador ou indutor. Por meio de 
planejamento indicativo e coordenação indireta, seja via crédito dos bancos públicos, 
seja via participações do BNDESPAR e de fundos de pensão paraestatais, articula os 
grandes negócios estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Luta 
também pela melhoria da gestão pública e a formação qualificada de quadros de 
Estado.  

Defende o desenvolvimento sustentável, que procura satisfazer as necessidades da 
geração contemporânea, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
satisfazerem as suas próprias necessidades. Significa possibilitar as pessoas, agora e no 
futuro, atingirem um nível satisfatório de desenvolvimento socioeconômico e de 
realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso controlado dos 
recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. 

De início, não chamou a atenção da opinião pública através da mídia, mesmo porque 
esta só se importava em estimular “a oposição moralista” e não se atentava para o 
projeto ideológico social-desenvolvimentista. Gradualmente, o governo Lula começou 
a mudar o projeto de desestatização, esboçado no Governo Collor e assumido, 
gulosamente, no governo FHC. A mídia neoliberal e o empresariado liberal custaram a 
se dar conta do surgimento gradual de um novo capitalismo: o de Capitalismo de 
Estado Neocorporativista.  

Não perceberam o fenômeno sob o ponto de vista de conciliação de interesses 
trabalhistas e patronais para a adoção de um projeto de governo social-
desenvolvimentista. O conceito originário da Ciência Política europeia – 
neocorporativismo – designa a mudança que ocorre em governo com hegemonia de 
partido de origem trabalhista. Ele busca apoio político na sociedade civil organizada 
em corporações, ou seja, em lideranças de sindicatos e associações. De certa forma, foi 
o que aqui ocorreu, na primeira década do século XXI, através do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). Também boa parte de grandes empresas 
passou a se associar com capital de origem trabalhista (fundos de pensão) para 
atender às políticas estratégicas de desenvolvimento, idealizadas por membros da 
casta dos trabalhadores organizados em aliança com membros da casta dos sábios-
intelectuais de esquerda e da casta dos mercadores-industriais-empreiteiros.  

Quando perceberam o sucesso em reeleições e popularidade desse empreendimento, 
os ataques da imprensa, por meio de economistas e empresários neoliberais, ao 
governo social-desenvolvimentista ficaram muito mais virulentos. A tática de 
alarmismo pré-eleitoral em 2013 se contrapôs aos indicadores macroeconômicos – 
taxa de inflação, taxa de desemprego, taxa de crescimento –, todos sob controle. A 
inflação inercial abaixo do teto da meta 6,5% ao ano, durante dez anos, era 
perfeitamente aceitável face à nossa memória inflacionária. Era cobrado mais do que 
jamais oferecido. 
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Desde as privatizações da Era Neoliberal, os fundos de pensão paraestatais haviam 
aumentado muito sua participação em várias empresas privadas de diversos setores. 
Seus ativos, por exemplo, somavam cerca de 50% a mais do que a soma das fortunas 
dos 65 bilionários brasileiros. Os principais – Previ, Funcef, Petros – eram patrocinados, 
respectivamente, pelo Banco do Brasil, Caixa e Petrobras. 

A crítica neoliberal passa a acusar ser essa uma estratégia maquiavelicamente 
arquitetada por governo de hegemonia trabalhista para que o Estado, por meio dos 
fundos de pensão patrocinados pelas empresas estatais, regulasse os setores 
considerados estratégicos na economia brasileira. Esses fundos aumentaram sua 
participação em várias empresas, exigindo assentos nos Conselhos de Administração. 
Algumas delas, como as de petroquímica e a Vale, que haviam sido privatizadas nos 
governos neoliberais anteriores, voltaram ao controle estratégico do Estado. 

O capital de origem trabalhista passou a se associar aos grandes empreendimentos. 
Quando a Sadia quebrou, em 2008, como resultado de gestão temerária com abuso 
em operações com derivativos, os donos da empresa (famílias Fontana e Furlan) 
tentaram se socorrer junto ao BNDES tal como haviam feito com sucesso no passado 
várias outras empresas. Utilizavam-no como fosse um “hospital empresarial”. Dessa 
feita, o governo social-desenvolvimentista recusou, impondo uma “solução de 
mercado” com a fusão da Sadia com a Perdigão, que já era controlada pelos fundos de 
pensão. Surgiu então a maior empresa de alimentos da América Latina: a Brazil Foods. 

Foi começando a entender a realidade do capitalismo brasileiro que os neoliberais 
perceberam que nada do que acontecera até então tinha sido meros atos isolados de 
voluntarismo por parte dos fundos de pensão. Todas essas iniciativas contavam com o 
apoio estratégico do BNDES, sob o comando do governo social-desenvolvimentista. 
Por trás de todas essas operações estava o projeto de Capitalismo de Estado 
Neocorporativista que associa capitais de origem privada nacional e estrangeira, 
estatal e trabalhista, para dar competitividade internacional às grandes empresas 
brasileiras, trazendo divisas para o País. Os fundos de pensão, junto com o BNDESPAR, 
passaram a ser o braço financeiro desse novo modelo de gestão empresarial. 

Os neoliberais custaram a entender as mudanças que vinham se processando na forma 
de o Estado brasileiro regular as estratégias empresariais, livrando-se da falácia 
ideológica do “capitalismo de livre mercado”. Passaram a criticar o 
“intervencionismo”, porque o BNDES teria decidido a apoiar algumas “empresas 
vencedoras” não só emprestando recursos, como também se associando para dividir 
riscos. Tornando-as multinacionais, elas tinham mais condições de enfrentar a 
competição internacional. 

A crítica neoliberal então se dirigiu ao Banco de Desenvolvimento porque “ele passou 
a apoiar, basicamente, setores produtores de commodities em vez de incentivar 
empresas de tecnologia de ponta”. Nessa crítica, os defensores do livre mercado não 
percebiam que a aposta profunda em investimentos em educação (e “tecnologia de 
ponta”) só teria condições financeiras de ser feita com o Fundo Social de Riqueza 
Soberana a ser gerado com a extração e exportação de petróleo de águas profundas 
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na camada do pré-sal. Isso ocorreria na próxima década caso não ocorresse o 
retrocesso político. 

O País alcançou autonomia relativa em financiamento, haja visto o financiamento da 
construção da terceira maior hidrelétrica do mundo (Belo Monte) sem ter ocorrido 
endividamento externo similar ao comprometido na construção de Itaipu. Boa parte 
dos investimentos da Petrobras estava sendo financiada internamente. Porém, a 
conquista de autonomia tecnológica na indústria de transformação, diferentemente 
do que já tinha ocorrido na indústria extrativa, aérea (via Embraer) e na agricultura no 
cerrado (via Embrapa), exigiria um longo processo de se colocar foco e recursos nessa 
prioridade. Enquanto não se atingisse essa fase, a política industrial, por exemplo, 
através do novo regime automotivo, teria de atrair empresas estrangeiras para 
produzirem no Brasil e transferirem o domínio de tecnologia. 

O governo social-desenvolvimentista se distinguiu, entre 2003 e 2014, pela adoção de 
políticas sociais ativas – Programa Bolsa-Família, salário mínimo real, formalização do 
mercado de trabalho, o “tripé educacional” Pronatec-ProUni-Fies, Ciência Sem 
Fronteiras, Farmácia Popular, Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, etc. Não foi 
apenas por razão de justiça social, o que já teria sido suficiente para justificá-las, mas 
também foram adotadas com a finalidade de mobilidade social. O País chegou a ser o 
quinto maior mercado interno nacional em número de consumidores. 

O controle do capital estrangeiro, atraído pela dimensão desse mercado e pela 
paridade entre taxas de juros externa-interna, se deu tanto pelo imposto sobre 
operações financeiras (IOF) quanto pelas regras do regime automotivo. Este 
condicionava o usufruto do mercado interno ao investimento direto estrangeiro com 
transferência de tecnologia para a gradual nacionalização dos produtos.  

A previsão que justificava o pacote pesado de investimentos na extração de petróleo 
em águas profundas era que o Brasil se tornaria, na terceira década do século XXI, o 
sexto maior produtor de petróleo do mundo, segundo previsões de entidades como a 
Agência Internacional de Energia. Entre reservas provadas e volumes potencialmente 
recuperáveis, já se tinham equivalentes a 27,4 bilhões de barris de óleo, sendo a 
contribuição do pré-sal da ordem de 57%. Em 2003, quando não se tinha descoberto o 
pré-sal, as reservas eram estimadas em 8 bilhões de barris de óleo equivalente. 

A Petrobras estava trabalhando para produzir 4 milhões de barris de petróleo por dia 
(bpd) no período 2020-2030. O Brasil, como um todo, incluindo as companhias 
estrangeiras, estaria produzindo um pouco mais que 5 milhões bpd e exportando cerca 
de 1,8 milhões bpd. Justificava-se, então, todo o empenho governamental para não 
comprometer esse futuro cheio de possibilidades para o desenvolvimento. 

Para descobrir as reservas de petróleo na camada do pré-sal e operar com eficiência 
em águas ultra profundas, a Petrobras desenvolveu tecnologia própria, atuando em 
parceria com universidades e centros de pesquisa. Contratou, internamente, sondas 
de perfuração, plataformas de produção, navios, etc. Usou recursos que 
movimentavam toda a cadeia da indústria nacional de energia. Por isso, os 
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investimentos na área do pré-sal chegariam a US$ 82 bilhões até 2018, caso não 
houvesse interrupção.  

A miopia dos investidores de O Mercado levou-os a enxergar apenas “de perto”, e não 
em longo prazo. Parte deles vendeu suas ações em função da regulação dos preços dos 
combustíveis, isto é, da política da Petrobras atender prioritariamente ao País em vez 
dos interesses imediatistas de seus acionistas minoritários. A desvalorização das ações 
levou, no final de 2013, a Petrobras ter 288 mil acionistas, 27% abaixo do recorde de 
quase 400 mil investidores que a empresa atingiu ao fim de 2010, quando realizou a 
mega capitalização de R$ 120 bilhões. 

Havia a possibilidade do País, na próxima década, emancipar-se de problemas no seu 
balanço de pagamentos pela exportação de petróleo extraído do pré-sal. Assim, como 
alavancou o financiamento a terceira maior hidrelétrica do mundo (Belo Monte) sem 
endividamento externo, esperava-se que com os financiamentos dos bancos públicos 
se conseguiria erguer a indústria do petróleo no Brasil. O mercado de capitais aqui é 
relativamente raquítico, embora tenha contribuído em parte com a capitalização da 
Petrobras. Houve apoio de investidores estrangeiros. Isoladamente, a iniciativa 
particular brasileira não consegue fomentar o desenvolvimento econômico. 

Na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu (PA), também não se 
recorreu ao endividamento externo do País – como ocorreu no caso de Itaipu nos anos 
70. Pelo contrário, o BNDES concedeu empréstimo de R$ 22,5 bilhões para o projeto, o 
maior da história do banco. O valor financiado correspondeu a 78% do total a ser 
investido na hidrelétrica (R$ 28,9 bilhões). 

A usina, construída na região amazônica, com 11,2 mil megawatts (MW) de capacidade 
instalada, representa 33% da expansão de capacidade prevista no país entre 2015-
2019. Ela é a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, atrás da chinesa Três 
Gargantas (22,5 mil MW) e da binacional Itaipu (14 mil MW). 

Para resumir, o Capitalismo de Estado Social-Desenvolvimentista era uma estratégia de 
investimentos em infraestrutura e logística, que maturavam em longo prazo, além dos 
mandatos presidenciais, em conjunto com políticas sociais ativas. Infelizmente, o golpe 
retirou energia da empresa (Petrobras) que estava, justamente, no centro dessa 
estratégia nacional: obter o FSRS (Fundo Social de Riqueza Soberana) para investir em 
Educação (75%), inclusive Ciência & Tecnologia, e Saúde (25%) – e aproveitar a 
oportunidade histórica do País dar um salto na qualidade de vida de seu povo. 

5 Volta da Velha Matriz Neoliberal e Bancos Públicos 

Para não ser “engenheiro-de-obra-feita” (com a fácil sabedoria ex-post) e se entender 
a mudança no regime fiscal-monetário, no primeiro mandato do Governo Dilma, é 
necessário se recolocar no contexto de 2011. A estimativa oficial era a de que a 
relação entre dívida líquida e PIB, que estava em 36,4%, tenderia para 31,3% em 2014. 
Concluiu-se que poderia mudar o regime fiscal-monetário, fazendo inclusive 
desonerações fiscais. Somando a diminuição das tarifas de energia elétrica, abriria 
espaço relativo nos custos das empresas industriais que perdiam competitividade 
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internacional, devido à moeda nacional apreciada – em 31/07/2011, a cotação era de 
apenas R$ 1,55/US$. 

Observou-se o fluxo comercial e de capital com o resto do mundo e a dedução foi que 
a situação brasileira estava bem adequada para alterar a relação câmbio/juros. Só não 
se observou a tendência de queda da relação lucro/salário. E surpreendeu-se, depois 
do primeiro semestre com o “regime macroprudencial”, com a explosão da bolha de 
commodities em setembro de 2011. Finalmente, a crise mundial tinha chegado ao País. 

Deu-se início à denominada “Cruzada da Dilma” contra os maiores juros reais do 
mundo. Isso era correto. O incorreto foi quando se impôs uma perda de capital aos 
investidores, inclusive empresas não-financeiras, ao forçar a troca de títulos pós-
fixados por prefixados, e depois, em abril de 2013, voltando a elevar os juros. Eles 
reagiram cortando gastos, seja de consumo, seja de investimentos, para sua 
recomposição patrimonial. Com a consequente desaceleração econômica, mas ainda 
se mantendo baixa a taxa de desemprego até o final de 2014, naturalmente, caiu a 
produtividade. 

Os neoliberais não justificam porque a NMM (Nova Matriz Macroeconômica) teve 
efeitos imediatos positivos e danosos no segundo mandato. Em 2015, voltou a VMN 
(Velha Matriz Neoliberal) com seus resultados imediatamente negativos. Houve dez 
anos (2005-2014) com taxa de inflação abaixo do teto da meta inflacionária (6,5%) e 
logo 10,7% de inflação em 2015 (VMN), devido ao choque liberalizante de tarifas 
públicas e elevação dos preços de combustíveis quando a cotação do petróleo estava 
em queda. Houve também queda contínua do desemprego de 12,3% da PEA em 2003 
para 4,8% da PEA em 2014. Com a VMN subiu a taxa de desemprego. Registrou-se a 
criação líquida de 14.453.000 vagas formais no mercado de trabalho entre 2003 e 2014 
(1.204.416 vagas em média anual) contra perda de 1.625.000 vagas em 2015 (VMN). 
Finalmente, em lugar da queda da taxa de juros real de 12,8% aa em 2003 para 2,2% 
aa em 2013 (NMM) houve a elevação do juro real para 6,3% aa em 2016 (VMN). Pior, a 
VMN continua com o “austericídio” (austeridade mais suicídio) após o golpe. 

Os golpistas criticam até hoje a chamada “Cruzada da Dilma” contra os juros altos na 
economia brasileira. Desde a primeira Era Neoliberal, tanto os nominais, quanto os 
reais, se localizam no “topo do mundo”, isto é, nos primeiros lugares do ranking 
mundial. 

Essa “cruzada” se constituiu em uma experiência inédita na história econômica 
recente do Brasil. No entanto, os neoliberais saíram em defesa da riqueza financeira, 
pois ganham muito mais com a renda do capital financeiro do que com a renda do 
trabalho. Na defesa ideológica do idealizado “capitalismo de livre-mercado” contra a 
intervenção governamental se esconde um interesse particular concreto: o 
enriquecimento pessoal da maneira mais fácil, ganhando os maiores juros do mundo. 

Este juro superior ao do resto do mundo é fruto de uma intervenção arbitrária da 
diretoria do Banco Central do Brasil no mercado do dinheiro. Nele, há um excesso de 
liquidez que levaria a Selic-mercado para nível muito abaixo da Selic-meta estipulada 
pelo COPOM (Comitê da Política Monetária).  
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O principal fator expansionista da base monetária tem sido as operações cambiais do 
próprio Banco Central. Ao comprar dólares atraídos pela disparidade da taxa de juro 
interna face à internacional, aumenta a reserva cambial e provoca a abundância de 
liquidez. Este impacto monetário do balanço de pagamentos é esterilizado via 
operações de open Market. No gerenciamento do “excesso de liquidez”, por causa de 
sua paranoia em busca de sua única meta, a inflação, a Autoridade Monetária usa e 
abusa de seu único instrumento de combate: a taxa de juro básica. Gerencia a liquidez, 
diariamente, para a Selic-mercado atingir a Selic-meta. O Mercado, protegido do risco 
da “eutanásia do rentista”, a agradece pelo vício de excesso de liquidez e juro alto. 

Alguém duvida do auto interesse dos dirigentes do Banco Central com um único 
mandato: combater – custe o que custar para a sociedade em termos de depressão e 
desemprego – a taxa de inflação colocada arbitrariamente acima do teto da meta? 
Considerando a ética pública (e profissional), esses colegas, que se aproveitam 
também do efeito da taxa de juro elevadíssima suas riquezas financeiras pessoais, 
deveriam se declarar impedidos de tomar tal decisão unilateral devido ao conflito de 
interesses. Não à toa, juro em espanhol é interés, em francês é intérêt e, em inglês, 
taxa de juro é interest rate. Em “português brasileiro”, é taxa de interesse próprio. 

Em nome de que defenderá a renda real do trabalho, a Autoridade Monetária acaba só 
beneficiando a renda do capital. Comparando: a taxa do juro média real na Era 
Neoliberal (1995-2002) foi 15,1% a.a. ou 1,2% a.m.; na Era Socialdesenvolvimentista 
(2003-2014), 6,6% a.a. ou 0,5% a.m.. Enquanto isso, o salário real caiu em média anual 
de -1,05% na primeira e cresceu em média anual de +1,1%. Resultado: o capital 
financeiro acumulado entre dez/1994 e dez/2014 se multiplicou por sete; o aumento 
do salário médio real foi apenas 8%. Certamente, nenhum desempregado concorda 
com essa prioridade total ao combate à inflação, em defesa contra a “eutanásia do 
rentista”, quando seu poder aquisitivo, devido à remuneração mensal perdida, foi 
reduzido a zero. 

Se os neoliberais defendem – de fato e não de direito – um Banco Central 
independente, ele deveria ser como é em outros lugares do mundo: com um duplo 
mandato, isto é, responder tanto pela queda da taxa de inflação quanto pela alta do 
desemprego. Senão, essa missão “social” (sic) de só aumentar o juro torna-se o melhor 
emprego do mundo. É só elevar, eternamente, a taxa de juro que o sujeito ganha a 
renda de seu capital financeiro e ainda reputação profissional perante a O Mercado. 
Este ganha por essa ação discricionária, não só porque ela evita a “eutanásia do 
rentista” com também o compensa muito. Louva o dirigente do Banco Central por não 
ser dovish. 

Ser dovish se refere ao tom da linguagem usada para descrever uma situação e as 
implicações associadas para ações discricionárias. Por exemplo, se o Banco Central se 
refere à inflação em um tom dovish, é improvável que seus dirigentes tomarão ações 
agressivas. Dovish às vezes significa conciliador. É o oposto do hawkish. 

Então, ser dovish descreve um comunicado do Banco Central indicativo da postura da 
Autoridade Monetária quanto à taxa de inflação e, em consequência, à taxa de juro. 
Na prática, há anos essa instituição econômica brasileira se tornou extrativista, pois 
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extrai renda da maior parcela da população, que paga impostos, em favor de uma 
minoria, que recebe juros. A política fiscal de obtenção de superávit primário tenta, 
em vão, cobrir o déficit nominal elevado por causa dos juros disparatados. 

Os golpistas de O Mercado, inclusive a casta dos industriais da FIESP, que sobrevive 
com rendimentos não-operacionais de suas empresas, todos se enfureceram contra a 
Dilma, devido à sua “cruzada” em combate aos juros mais elevados do mundo. 
Jocosamente, apelidaram esta de “Nova Matriz Macroeconômica” em contraponto à 
Velha Matriz Neoliberal dos “juros sempre na lua”. 

Com a volta dessa Velha Matriz Neoliberal, quando Joaquim Levy assumiu a direção do 
Ministério da Fazenda, a caderneta de poupança perdeu competitividade face aos 
fundos de investimentos financeiros. Desde janeiro de 2015, com exceção do mês do 
pagamento do décimo-terceiro (dezembro), a captação líquida tornou-se negativa: sai 
mais recursos do que entra. Os depósitos da poupança constituem o mais popular 
instrumento de substituição da conta corrente bancária, já que não cobra tarifas e 
paga juros, embora muitas vezes tenha rendimento abaixo da taxa de inflação. 
Historicamente, a Caixa tem 1/3 do mercado de captação de depósitos de poupança. 

Primeiro, M1 (meios de pagamento restritos: papel-moeda em poder do público e 
depósitos a vista) e depósitos de poupança (DP) perderam competitividade e Market-
share a partir da retomada abrupta da elevação da taxa de juro em 17 de abril de 
2013. A Selic saiu de 7,25% a.a. e subiu continuamente até 14,25% em 29 de julho de 
2015, mantendo-se depois por quinze meses nesse elevado patamar, em que pese a 
queda da taxa de inflação. Isto resultou em um aumento expressivo da taxa de juro 
real, oferecida em outros produtos financeiros remunerados em % de CDI: 
CDB/LCI/LCA e FIFs ganharam participação no M4 (meios de pagamentos amplos) após 
essa retomada. Também com o decorrente desemprego houve retiradas de depósitos 
de poupança. 

Segundo, os mesmos meios de pagamentos amplos quando apresentados em relação 
à renda dos investidores, cuja proxy agregada é o PIB, dão a perceber que os juros 
compostos resultam em crescimento das participações relativas do capital acumulado. 
No agregado M4, estas participações saíram de 78,2% em dezembro de 2010 e 
atingiram 99% do PIB em maio de 2017, principalmente, devido aos Haveres Não-
Monetários, isto é, ativos financeiros que remuneram com juros. Isto indica uma maior 
absorção financeira do excedente econômico gerado (ou valor agregado) a cada ano 
para capitalizar esse saldo. 

Outro exercício estatístico interessante é estimar quanto as aplicações financeiras se 
avolumam por “sobras de renda” (principalmente do trabalho) ou por capitalização 
dos juros, ou seja, por renda do capital financeiro que é incorporada ao principal 
cumulativamente. Para se aproximar dessa realidade, na tabela abaixo, a cada Haver 
Financeiro Não-Monetário, há uma primeira coluna (em R$ mil) com valores reais 
verificados e uma segunda coluna com valores hipotéticos capitalizados com a taxa 
média diária de juros anualizada em 252 dias úteis sobre o saldo real do fim do ano 
anterior. Em uma terceira coluna, calcula-se a diferença entre a primeira e a segunda. 
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Então, quando as diferenças entre o real e o hipotético são positivas, indicam entrada 
de novos recursos naquele produto financeiro; quando as diferenças são negativas, 
indicam saída de recursos daquele produto financeiro. Por essas proxies, os títulos 
privados em poder do público (CDB/LCI/LCA, etc.) perderam recursos durante a 
“cruzada” (tendência de queda da taxa de juro) e depois se mantiveram relativamente 
“intocáveis”. Dado o incentivo fiscal, a opção certeira foi deixar os saldos se 
capitalizando, ou seja, os juros compostos fazendo seu trabalho enquanto os 
investidores assistiam passivamente o enriquecimento crescente.  

 

Os investidores retiraram recursos dos FIF em 2013, pois perderam dinheiro com a 
“marcação-a-mercado” (Market-to-Market) dos prefixados, devido à retomada da 
elevação dos juros. Passaram a investir mais em LCI e LCA pós-fixados (% de CDI), 
respectivamente, um funding mais caro para a Caixa e o Banco do Brasil. No discurso 
de posse como Ministro da Fazenda, o ex-administrador de recursos de terceiros no 
Bradesco, Joaquim Levy, já demonstrava indignação com a vantagem competitiva por 
causa da isenção fiscal desses produtos de captação mais disponíveis nos bancos 
públicos face aos fundos de carregamento de títulos de dívida pública, administrados 
(não exclusivamente) por bancos privados. Viu, depois, que há sério ônus social com a 
retirada de fontes de financiamento dos bancos públicos. 

Vamos, em seguida, comparar os grandes números dos bancos por origem de capital: 
públicos, nacionais privados e estrangeiros. 

 

De início, percebe-se que, em termos de ativos totais, os bancos públicos ainda não 
são predominantes face a todos os privados, embora tenham maior participação 
confrontando-a com as dos privados nacionais e estrangeiros, respectivamente, 45%, 
40% e 15%. Em carteira de títulos e valores mobiliários, os públicos têm 1/3, os 
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privados nacionais, metade, e os estrangeiros pouco menos que 1/5. Em carteira de 
crédito, os públicos sim predominam com 55%, os privados nacionais têm pouco mais 
de 1/3 e os estrangeiros pouco mais de 1/10. Ao contrário do que dizem seus críticos, 
as provisões para crédito em liquidação dos bancos públicos são proporcionais às 
operações de crédito com 45%. A inadimplência é menor do que ocorre nos privados 
nacionais, devido às modalidades de crédito em seus nichos de mercado. Os 
estrangeiros não “escondem lucros” de seus acionistas, tendo também provisão 
proporcional ao crédito concedido. 

Quanto a depósitos, os públicos captam quase a metade (49%), os privados nacionais, 
40% e os estrangeiros mantém a proporção da captação próxima à da concessão de 
crédito com 12%. Completamente distinta é a capitalização dos bancos por origem de 
capital: o Estado brasileiro não capitaliza seus bancos na mesma proporção do que o 
setor privado já que o patrimônio líquido dos públicos é apenas 20% do total, 
enquanto os privados nacionais equivalem a 53% e os estrangeiros, 19%. Isso significa 
que os públicos fazem maior alavancagem financeira, isto é, demonstram maior 
capacidade da empresa em emprestar com recursos de terceiros de modo a maximizar 
os efeitos da variação do lucro operacional sobre os lucros por ação dos controladores. 

No entanto, quando se analisa o ranking de lucro líquido, a disparidade de apropriação 
entre os públicos (21%), privados nacionais (65%) e estrangeiros (14%) é notável. Pode 
ser pela divisão de tarefas entre missão social e ação comercial dos primeiros, 
adequação das diversas atividades bancárias por critério de maiores fontes de receitas, 
disparidade de despesas com pessoal e custos administrativos e/ou produtividade 
devido à inovação financeira ou tecnológica. Isto sem considerar os distintos Market-
share de cada banco em diversos produtos bancários e localidades do mercado. 

Examinando o passivo exigível percebe-se, como esperado, uma certa similitude com 
as participações do ativo total. Quando o desagrega, surpreende o fato dos bancos 
privados nacionais estarem captando mais depósitos à vista (não remunerados por 
juros) do que os públicos, principalmente porque o Banco do Brasil tem uma clientela 
cativa de funcionários públicos. Em compensação, os públicos captam mais depósitos 
de poupança, tanto com destino imobiliário (Caixa) quanto com destino rural (BB). 
“Dinheiro comprado” via depósitos a prazo tem o mercado dividido de acordo com os 
percentuais das carteiras de crédito, demonstrando que esse é o funding principal 
dessas operações, enquanto as captações no mercado aberto lastreiam as carteiras de 
títulos e valores mobiliários. Quanto a recursos de aceites e emissão de títulos, 61% 
das Letras Financeiras (LF) são captadas por privados nacionais, 58% de outros títulos 
(LCI, LCA, etc.) são captados por públicos. As LFs são espécies de debêntures de bancos 
carregados em carteiras próprias ou de terceiros (em fundos); as LCI/LCA são emitidas 
lastreados no excesso do crédito concedido acima da exigibilidade de direcionamento 
de 65% dos depósitos da poupança. 
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O ranking de Market-share da carteira de crédito de Pessoa Física revela que, na 
modalidade de maior volume concedido (financiamento habitacional com 33%), os 
bancos públicos dominam amplamente (82%), pois a Caixa concedeu 2/3 desses 
financiamentos realizados entre 2003 e 2016. A segunda modalidade é empréstimo 
com consignação em folha (18%) onde os públicos detêm quase a metade. No crédito 
rural e agroindustrial (13%), a liderança é também dos públicos por causa do Banco do 
Brasil. A liderança dos privados nacionais é ampla em cartão de crédito (11% entre as 
modalidades) com 62% do mercado, veículos (9%) onde dominam 54%, e empréstimo 
sem consignação em folha (6%) com pouco mais da metade do mercado. Empréstimos 
no exterior para Pessoa Física tem menor participação (3%), mas os privados nacionais 
têm 81%, bem acima dos estrangeiros (15%) e dos públicos (3%). 

 

Na carteira de crédito para Pessoa Jurídica, apesar da chamada “desindustrialização”, 
as indústrias de transformação ainda recebem pouco mais de 1/5 do crédito total. 
Mais da metade é concedido pelos bancos públicos, que lideram também serviços de 
utilidade pública (85%), indústrias extrativas (75%), administração pública (99%), 
transporte, armazenagem e correio (60%). Praticamente dividem os mercados de 
agropecuária e assemelhados com os nacionais privados (40% para cada), comércio e 
reparação de veículos (idem), e de construção (41% contra 45%). Ficam bem abaixo no 
crédito para Pessoa Jurídica no exterior com 10%, enquanto os nacionais privados têm 
83% e os estrangeiros 7%. É a segunda maior modalidade de crédito para empresas 
com 18% do total da carteira. 

Depósitos	à	

vista

Depósitos	

poupança

Depósitos	

interfinance

iros

Depósitos	à	

prazo

Depósitos	

outros

Depósito	

total

Letra	

Financeira

Outros	

títulos
Total

1 - Público 3.614.405.236 98.784.159 418.165.490 23.054.152 474.659.825 33.171.005
1.047.834.6

30
632.820.012 51.676.760 290.938.970 342.615.730

% do total 47,06	% 36,66	% 62,55	% 25,55	% 43,89	% 89,09	% 48,81	% 36,42	% 16,19	% 58,44	% 41,93	%
2 - Privado 

Nacional
2.960.626.781 149.761.883 213.379.794 55.601.854 434.915.735 3.489.948 857.149.206 879.242.383 194.506.387 157.965.083 352.471.470

% do total 38,54	% 55,58	% 31,92	% 61,61	% 40,22	% 9,37	% 39,93	% 50,60	% 60,93	% 31,73	% 43,14	%

3 - Privado 

Estrangeiro
1.106.099.875 20.916.769 36.969.190 11.585.106 171.811.704 570.325 241.853.090 225.519.558 73.037.231 48.973.586 122.010.817

% do total 14,40	% 7,76	% 5,53	% 12,84	% 15,89	% 1,53	% 11,27	% 12,98	% 22,88	% 9,84	% 14,93	%

Total 7681131892 269462811 668514474 90241112 1081387264 37231278 2146836926 1737581953 319220378 497877639 817098017

% do total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
% de cada 

modalidade
100% 4% 9% 1% 14% 0% 28% 23% 4% 6% 11%

Fonte: Banco Central do Brasil - SISBACEN - março de 2017 - valores monetários em R$ mil

Tipo	de	

Controle	

Acionário

Passivo	

exigível

Depósitos
Captações	no	

mercado	

aberto

Recursos	de	Aceites	e	Emissão	de	

1 - Público 862004767 146.411.999 37010046 15245056 444406854 34894456 152601987 29595560 1838804

% do total 53% 49,76	% 38% 11% 82% 19% 70% 31% 3%

2 - Privado 

Nacional
566606649 120.007.208 50787960 78847449 69729675 111276689 45241755 45707116 45008787

% do total 35% 40,79	% 52% 54% 13% 62% 21% 47% 81%

3 - Privado 

Estrangeiro
201077635 27.806.689 9754642 50736721 28097068 33423938 21163095 21571250 8524222

% do total 12% 9,45	% 10% 35% 5% 19% 10% 22% 15%

Total 1629689051 294225896 97552648 144829226 542233597 179595083 219006837 96873926 55371813

% do total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% de cada 

modalidade
100% 18% 6% 9% 33% 11% 13% 6% 3%

Fonte: Banco Central do Brasil - SISBACEN - março de 2017 - valores monetários em R$ mil

Rural e 

Agroindustrial

Outros 

Créditos

Total 

Exterior 

Pessoa 

Física

Empréstimo 

com 

Consignação 

em Folha

Tipo de 

Controle 

Acionário

Total da 

Carteira de 

Pessoa Física

Empréstimo 

sem 

Consignação 

em Folha

Veículos Habitação
Cartão de 

Crédito
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Cerca de 44% do crédito concedido a Pessoa Jurídica é destinado a grandes empresas. 
Quase 2/3 desse crédito Corporate é realizado por bancos públicos. Eles predominam 
também para microempresas com 52% do total. Para pequenas e médias, embora 
agreguem maior valor concedido, ficam abaixo da soma dos privados nacionais e 
estrangeiros. 

 

Um dado interessante diz respeito à quantidade de operações realizadas por tipo de 
controle acionário. Os bancos públicos realizam 21%, os nacionais privados 68% e os 
estrangeiros 11%. Analisando o número de clientes, surpreendentemente, a estatística 
publicada pelo Banco Central do Brasil revela que o Bradesco tem 22% do total e o Itaú 
20%, bem acima dos números do BB (12%), da Caixa (9%) e do Santander (8%). O “big 
five” brasileiro tem 71% da clientela e faz 75% das operações. Uma razão para as 
lideranças do Bradesco e do Itaú, em atendimento massivo, é serem bancos digitais, 
combinando tecnologia inovadora e adequando-se aos clientes populares através de 
transações financeiras cada vez mais simples e baratas. Em geral, a tecnologia de 
acesso remoto, seja pela internet banking, seja pelo mobile banking, é mais amigável 
aos seus clientes do que a paranoia de segurança dos públicos. 

1 - Público 887.063.341 19.126.104 196.944.244 38.830.548 143.940.390 23.470.465 99.274.609 126.689.661 82.676.246 124.581.192 31.529.876

% do total 48,43	% 41,86	% 50,43	% 40,79	% 84,97	% 74,72	% 38,97	% 98,93	% 60,35	% 48% 9,82	%
2 - Privado 

Nacional
713.684.967 18.111.114 128.609.393 42.899.822 17.788.655 3.527.106 101.897.141 43.146 34.742.896 99.004.504 267.061.173

% do total 38,96	% 39,64	% 32,93	% 45,06	% 10,50	% 11,23	% 40,00	% 0,03	% 25,36	% 38% 83,20	%

3 - Privado 

Estrangeiro
230.977.384 8.452.671 64.958.252 13.469.261 7.663.831 4.412.287 53.563.316 1.333.548 19.567.206 35.174.574 22.382.434

% do total 12,61	% 18,50	% 16,63	% 14,15	% 4,52	% 14,05	% 21,03	% 1,04	% 14,28	% 14% 6,97	%

Total 1831725692 45689889 390511889 95199631 169392876 31409858 254735066 128066355 136986348 258.760.270 320973483
% do total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% de cada 

modalidade
100% 2% 21% 5% 9% 2% 14% 7% 7% 14% 18%

Fonte: Banco Central do Brasil - SISBACEN - março de 2017 - valores monetários em R$ mil

Outros

Total 

Exterior 

Pessoa 

Jurídica

Industrias 

Extrativas

Comércio, 

Reparação de 

Veículos 

Automotores 

e 

Motocicletas

Administração 

Pública, 

Defesa e 

Seguridade 

Social

Transporte, 

Armazenagem 

e Correio

Tipo de 

Controle 

Acionário

Total da 

Carteira de 

Pessoa 

Jurídica

Agricultura, 

Pecuária, 

Produção 

Florestal, 

Pesca e 

Aquicultura

Indústrias de 

Transformação
Construção

Serviços 

Industriais 

de Utilidade 

Pública

Tipo	de	Controle	

Acionário

Total	da	

Carteira	de	

Pessoa	Jurídica

Micro Pequena Média Grande

1 - Público 887.063.341 60.266.184 71.211.168 200.072.064 523.928.162

% do total 48,43	% 51,93	% 47,93	% 45,41	% 65,06	%

2 - Privado Nacional 713.684.967 42.374.002 54.412.562 165.760.324 183.883.406

% do total 38,96	% 36,51	% 36,63	% 37,62	% 22,83	%

3 - Privado Estrangeiro 230.977.384 13.416.345 22.939.183 74.740.252 97.459.669

% do total 12,61	% 11,56	% 15,44	% 16,96	% 12,10	%
Total 1831725692 116056531 148562913 440572640 805271237

% do total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

% de cada modalidade 100% 6% 8% 24% 44%

Fonte: Banco Central do Brasil - SISBACEN - março de 2017 - em R$ mil
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Em todas as regiões brasileiras, a presença de bancos públicos, especialmente da 
Caixa, é mais favorável ao crédito, pois eles concedem mais da metade do crédito em 
todas elas. Aliás, o Sudeste é a única região que os privados quase “empatam”. No 
exterior, a presença creditícia dos nacionais privados é muito superior com 83% desse 
mercado, que representa 11% do total do sistema financeiro nacional. Quando se 
individualiza cada instituição, chama a atenção que Itaú e Bradesco concedem menos 
do que a média de 47% do sistema financeiro para o Sudeste em favor do crédito no 
exterior, respectivamente, 38% contra 40% e 45% contra 20%. Diferenciam-se dos 
públicos que, com exceção do Banco do Brasil (5%), não fazem empréstimos externos. 

 

Carteira de Crédito Ativa - Quantidade de Clientes e de Operações março/2017

Instituição
Quantidade 

de Clientes

Quantidade 

de Clientes

Quantidade 

de 

Operações

BRADESCO 27.302.528 22% 29%

ITAU 25.754.997 20% 22%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.056.827 12% 10%

BB 11.725.941 9% 8%

SANTANDER 10.302.133 8% 6%

SUBTOTAL "BIG FIVE" 90.142.426 71% 75%

VOTORANTIM 3.579.669 3% 1%

BMG 2.859.253 2% 1%

PAN 2.377.206 2% 1%

BCO CSF S.A. 2.043.876 2% 1%

BNP PARIBAS 1.943.428 2% 2%

BANRISUL 1.763.688 1% 2%

CITIBANK 755.731 1% 1%

MERCANTIL DO BRASIL 752.718 1% 0%

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 720.943 1% 0%

SUBTOTAL 106.938.938 85% 85%

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 126.374.203 100% 100%

Fonte: Banco Central do Brasil - SCR - março 2017

Carteira de crédito ativa - por região geográfica

Instituição UF Total Geral Sudeste
Centro-

oeste
Nordeste Norte Sul

Região não 

Informada

Total 

Exterior

Público 50,53	% 52,33	% 63,54	% 60,97	% 59,09	% 55,64	% 58,21	% 8,87	%

Privado	Nacional 36,99	% 32,93	% 25,07	% 28,40	% 30,86	% 32,56	% 35,04	% 82,92	%

Privado	Estrangeiro 12,48	% 14,74	% 11,39	% 10,63	% 10,05	% 11,80	% 6,75	% 8,21	%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL DF 20% 21% 25% 28% 25% 23% 3% 0%

BB DF 18% 18% 24% 19% 25% 20% 3% 9%

ITAU SP 15% 12% 6% 9% 8% 8% 12% 57%

BRADESCO SP 12% 12% 8% 12% 13% 9% 13% 22%

BNDES RJ 10% 12% 11% 11% 5% 5% 51% 0%

SANTANDER SP 7% 9% 4% 6% 5% 7% 4% 6%

BANRISUL RS 1% 0% 0% 0% 0% 4% 1% 0%

BD REGIONAL DO EXTREMO SUL RS 0,4% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0%

BCO DO NORDESTE DO BRASIL CE 0,4% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0%

BCO DA AMAZONIA (BASA) PA 0,1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

BCO DES. DE MG (BDMG) MG 0,2% 0,3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

BCO DES. DO ES S.A. (BANESTES) ES 0,03% 0,07% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SUBTOTAL 85% 85% 79% 87% 82% 78% 87% 94%

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL DF 701.198.444 49% 12% 16% 4% 19% 0% 0%

BB DF 622.171.501 47% 13% 12% 5% 18% 0% 5%

ITAU SP 525.772.633 38% 4% 7% 2% 8% 1% 40%

BRADESCO SP 421.050.976 45% 7% 11% 4% 12% 2% 20%

BNDES RJ 333.189.240 59% 11% 13% 2% 8% 8% 0%

SANTANDER SP 255.829.247 59% 6% 9% 2% 14% 1% 9%

BANRISUL RS 29.473.641 10% 2% 3% 1% 82% 1% 0%

BD REGIONAL DO EXTREMO SUL RS 13.500.448 3% 2% 0% 0% 94% 0% 0%

BCO DO NORDESTE DO BRASIL CE 12.356.113 17% 6% 75% 1% 1% 0% 0%

BCO DA AMAZONIA (BASA) PA 3.707.535 37% 23% 14% 23% 3% 0% 0%

BCO DES. DE MG (BDMG) MG 5.995.060 95% 2% 2% 0% 1% 0% 0%

BCO DES. DO ES S.A. (BANESTES) ES 1.076.425 99% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SUBTOTAL 2.914.542.243 47% 9% 12% 3% 15% 2% 12%

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL R$	3.461.414.737,00 47% 10% 11% 3% 16% 1% 11%

Fonte: Banco Central do Brasil - SISBACEN - março de 2017 - em R$ mil
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6 Inanição dos Bancos Públicos 

Economistas pós-keynesianos e desenvolvimentistas não reduzem tudo à Curva de 
Phillips, isto é, a um trade-off entre inflação e desemprego, e a um único instrumento 
de política econômica em curto prazo: política monetária de juros. Polemizam com os 
monetaristas por causa desse reducionismo. 

A política econômica em curto prazo busca o realinhamento de todos os preços 
básicos, via regulação, e não fica apenas na espera do “livre-mercado” reagir à 
elevação da taxa de juro básica. Keynesianos utilizam como variáveis-instrumentos a 
política fiscal e de tarifas, a política monetária-creditícia e de juros, a política de 
controle de capital e câmbio. Visam atingir variáveis-metas: desemprego e renda do 
trabalho; inflação e renda do capital; superávit do balanço de pagamentos. 

Os social-desenvolvimentistas somam a abordagem estruturalista ao keynesianismo, 
ou seja, adotam políticas setoriais e políticas sociais de renda para superar eventuais 
“pontos de estrangulamento” que provoquem distorções no sistema de preços 
relativos. Além de regular a demanda agregada, combinando os diversos instrumentos 
de modo consistente, ao mesmo tempo incentivam o crescimento da oferta agregada. 

A escolha de nomes e/ou escolas de pensamento econômico para conduzir o 
Ministério da Fazenda é uma decisão crucial, pois muda o contexto de forma 
irreversível a não ser à custa de grandes prejuízos, danos e ônus social. Sem colocar 
toda a culpa em um “bode-expiatório”, a manutenção no cargo do mesmo Ministro da 
Fazenda – e seu discurso triunfalista da NMM (Nova Matriz Macroeconômica) –, 
exibindo confiança excessiva no sucesso da retomada do crescimento em 2010, 
mostrou-se um equívoco. Era hora de mudar para outra concepção de política 
econômica, em especial, a fiscal. 

Pior ainda foi o “estelionato eleitoral” com a escolha de um Ministro da Fazenda – e 
seu discurso derrotista da VMN (Velha Matriz Neoliberal) – que representava mais o 
programa derrotado na eleição de 2014: o da aliança entre as castas dos mercadores-
financistas e dos oligarcas-regionais governantes.  A prova da dosagem excessiva em 
controle da demanda agregada via política de juros e política fiscal está à vista: 
deflação à custa de 14 milhões de desempregados e todos os efeitos encadeamento 
perversos de uma Grande Depressão. Há desespero de muitas pessoas sem ocupação 
e renda, inclusive da classe média que recebia alta renda. Estão pedindo empréstimos 
para sobreviverem ou se restabelecerem. 

A política econômica leviana, logo no início da gestão, deu um choque inflacionário 
com liberalização de tarifas. Ficou quase um ano completo até 18 de dezembro de 
2015 só fazendo ajuste fiscal. Cortou a capitalização dos bancos públicos e, com isso, o 
crédito. 

Sim. Houve erros na condução da política econômica pré-2015, entre outros, os 
seguintes. A desoneração fiscal foi concedida só com a exigência de manutenção de 
emprego e, assim, do poder de barganha dos trabalhadores, sem a contrapartida de 
investimentos por parte dos empresários. A política de extinguir o título pós-fixado e 
forçar o prefixado com a tendência de baixa da taxa de juros foi um equívoco, pois 
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quando o BCB se assustou, com quebra de oferta por causa de seca, houve reversão 
súbita da política acertada de queda dos juros e, consequentemente, MtM 
(“marcação-a-mercado”) com perda de riqueza. Foi um exagero o grande volume de 
repasses do Tesouro Nacional para a atuação anticíclica do BNDES.  

Mas não se deve “jogar o bebê fora junto com a água do banho”. Foram acertadas, 
entre outras medidas, a “cruzada” para abaixar a taxa de juro mais elevada do planeta, 
o financiamento às obras em hidroelétricas, mobilidade urbana, aeroportos e estádios, 
a depreciação gradual da taxa de câmbio, a manutenção das políticas de valorização 
real do salário mínimo e de transferência de renda, o incentivo ao emprego. 

 

O autor da tabela acima, Rugitsky (2017: 16), afirma que “o consumo agregado foi 
impulsionado, entre 2004 e 2011, pelo aumento do percentual dos salários na renda e 
pela redução da disparidade salarial – ambos resultantes de políticas que elevaram o 
poder de barganha dos trabalhadores, como a valorização do salário mínimo e o Bolsa 
Família, e do padrão setorial do crescimento econômico –, bem como pela expansão 
do endividamento familiar – fruto, em parte, da autorização do crédito consignado. Já 
o investimento agregado foi estimulado pelo crescimento do investimento público, 
pelo aumento dos termos de troca e pela elevação do nível de utilização da capacidade 
produtiva instalada. Tais impulsos mais do que compensaram o desestímulo 
representado pela queda do percentual dos lucros na renda [devido ao aumento do 
custo unitário do trabalho acima da produtividade, perda da competitividade com 
importados, e queda do lucro não operacional ou financeiro]. Assim, o crescimento 
tanto do consumo quanto do investimento, acompanhados no início pelo crescimento 
das exportações líquidas permitido pelo boom das commodities, resultaram em um 
crescimento acelerado da demanda agregada. Esse crescimento, por sua vez, 
estimulou o aumento da parcela dos salários na renda, incentivando ainda mais o 
consumo”. 

A desaceleração do período posterior pode ser, então, explicada pela inflexão dos 
determinantes da demanda agregada. “Em um primeiro momento, entre 2011 e 2013, 
alguns desses determinantes ainda estimulavam a demanda, enquanto outros já a 
estavam pressionando para baixo e o nível da utilização da capacidade instalada 
contrai-se lentamente. Em 2014 e 2015, no entanto, os três determinantes caíram e a 
contração da utilização de capacidade ganhou velocidade, resultando em queda no PIB 
desde 2015. O percentual dos salários na renda, por sua vez, continuou aumentando 
até 2013 e caiu apenas em 2014. [A redução se agravou com a Grande Depressão de -
9,2% do PIB em 2015 e 2016]. A dependência do crescimento entre 2004 e 2011 nos 
termos de troca, que não podem ser controlados, e em algumas políticas (de redução 
da disparidade salarial e de expansão do crédito às famílias) cujos efeitos tendiam a se 
esgotar contribui para explicar a desaceleração que se seguiu” (Rugitsky; 2017: 17). 

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

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 -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 -5 -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	das	Commodities Reversão Desaceleração	Lenta	(Recessão) Desaceleração	Rápida	(Depressão)
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Contudo, apenas levando em consideração as mudanças estruturais por que passou a 
economia brasileira, no período, é possível encontrar razões para o tamanho da 
depressão. Entre 2004 e 2011, houve, simultaneamente, redução da desigualdade 
salarial e as transformações na estrutura produtiva. A primeira levou a uma alteração 
na composição do padrão de consumo, com a difusão para a base da estrutura social 
de hábitos de consumo antes restritos aos grupos relativamente mais ricos. Tal 
mudança repercutiu nos preços relativos e impactou a estrutura produtiva através do 
crescimento relativo do setor de serviços. Isto teve reflexo na estrutura do emprego, 
ampliando o percentual de empregos de remuneração intermediária. Esta alteração 
teria levado à redução adicional da disparidade salarial, dando outro impulso à 
demanda agregada. 

Os limites logo apareceram. O primeiro foi a inflação de serviços. “Enquanto os termos 
de troca favoreceram a apreciação cambial, até 2011, a variação dos preços dos 
produtos comercializáveis manteve-se abaixo na meta de inflação, compensando a 
variação dos preços dos serviços. Com a reversão dos termos de troca, no entanto, e 
com a desvalorização cambial que a acompanhou, essa compensação deixou de 
ocorrer e a inflação passou a acelerar, resultando em efeitos negativos sobre o 
consumo e em pressões políticas para contrair a demanda” (idem; ibidem). 

O segundo limite estava relacionado à inserção externa da economia brasileira. “A 
mudança na estrutura produtiva observada tende a ter um impacto negativo sobre as 
elasticidades-renda do comércio exterior, reduzindo a taxa de crescimento compatível 
com equilíbrio das transações correntes” (id.; ibid.). A contínua deterioração do saldo 
de transações correntes do Brasil, desde 2009, foi em parte uma manifestação dessa 
regressão da estrutura produtiva e, em outra parte, devido ao protecionismo que se 
alastrou em economias afetadas pela crise mundial. 

A conclusão do autor é estruturalista. “[Tudo] isso não significa que a crise atual seja 
reflexo dos erros cometidos pelos governos passados e dos excessos permitidos no 
período de abundância, como sugere a visão convencional, a fim de defender uma 
guinada liberal que não tende a gerar prosperidade, a não ser para os muito ricos. 
Significa, no entanto, que uma estratégia que combine crescimento com redução de 
desigualdades deve levar em consideração seus impactos sobre a estrutura produtiva, 
para que consiga evitar que se acumulem tensões que ponham a perder as conquistas 
alcançadas” (id.; ibid.). 

Como se alterou o comportamento dos bancos públicos após a reviravolta em 2015 
com a volta da Velha Matriz Neoliberal? Passaram a viver a inanição de capital para 
alavancagem financeira dos créditos com destinos setoriais prioritários: agrícola, 
habitacional, à infraestrutura e regional. Antes de analisar seus indicadores de 
desempenho e resultados, vamos resumir a atuação anticíclica anterior deles. 

Feil & Slivnik (2017: 2) mostram que, “depois da retração verificada como resultado 
dos programas de reestruturação do SFN, na década de 1990, a crise internacional 
iniciada em 2007 ensejou as condições necessárias para a reativação do crédito 
público por meio de sua atuação contracíclica. O movimento de ampliação na 
participação dos bancos públicos federais (BPFs), observado entre junho de 2008 e 
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dezembro de 2015, apesar de contínuo, guarda diferenças que podem ser melhor 
explicitadas, dividindo-se o período em sete fases distintas, conforme explicitado no 
Gráfico 1 – que compara a taxa de crescimento da economia, medida pelo Produto 
Interno Bruto (4 trimestres sobre os 4 trimestres anteriores, ou seja, anual) com o 
crescimento das operações de crédito dos cinco BPFs e das demais instituições do 
Sistema Financeiro Nacional”. 

 

 

As sete fases citadas por Feil & Slivnik (2017: 3-4) foram:  

i) jan/2000-jul/2003: queda abrupta das operações de crédito dos bancos 
federais como reflexo da cessão de grande parte da carteira de Crédito 
Imobiliário da Caixa para a Empresa Gestora de Ativos – EMGEA; 

ii) set/2003-jun/2008: política de expansão do crédito (crédito / PIB de 24,2% 
para 34,7%) aliada à redução da inflação, à menor taxa de juros, ao 
crescimento da economia e aos avanços no ambiente regulatório – crédito 
consignado, a Lei de Falência, o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do 
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BCB, patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, valor 
incontroverso, instrumentos de crédito e securitização imobiliária (CCI, LCI, 
CCB, CRI) e agrícola (CRA, LCA), prêmio do seguro rural, microcrédito, 
contas correntes simplificadas, PSH no OGU, Proagro Mais,  etc.;  

iii) jun2008-set/2009: crescimento real de 11,8% no total do saldo de 
operações do SFN, dissimulando a gravidade do efeito contágio da crise 
mundial sobre a economia brasileira; excluindo-se os bancos públicos 
federais, a taxa média trimestral de crescimento das operações de crédito 
do SFN, neste período crítico, desacelerou para 5,5%, enquanto esses 
bancos públicos observaram taxa média trimestral de crescimento de 23,2% 
em seu saldo de operações em termos reais com a atuação anticíclica; 

iv) set/2009-set/2010: a taxa média trimestral de crescimento da oferta de 
crédito nos bancos públicos federais desacelerou um pouco, para 21,7%, 
nesse período, movimento diferente do observado no restante do SFN, que 
verificou ligeira aceleração na taxa média para 7,5%; 

v) set/2010-set/2011: a taxa média trimestral de crescimento do saldo de 
operações de crédito dos bancos públicos federais foi de 10,7% e o restante 
do SFN registrou variação de 13,8%; a despeito do melhor desempenho 
deste agrupamento, iniciou-se um período de desaceleração no aumento da 
oferta de crédito do conjunto do SFN, que se estendeu até dezembro de 
2015; 

vi) set/2011-jun/2013: a taxa média trimestral de crescimento do saldo de 
operações de crédito dos bancos públicos federais foi de 14,2%, e o 
restante do SFN cresceu em média a 5,2%, o que não foi suficiente para 
arrefecer a desaceleração na oferta de crédito do conjunto do SFN, para 
9,2%, mesmo com a redução da taxa básica de juros (de 12,50%, em agosto 
de 2011, para 7,25%, entre outubro de 2012 e abril de 2013) e a política de 
redução dos spreads bancários liderada pelo BB e Caixa; 

vii) jun/2013-dez/2015: os bancos públicos federais convergem com o 
movimento de desaceleração já observado no restante do SFN, desde 
setembro de 2010, com a taxa média trimestral de crescimento da oferta 
de crédito deles desacelerando para 7,7%, neste período, chegando ao 
ponto mais baixo da série analisada em dezembro de 2015 (1,0%), e o 
restante do SFN registrou taxa média trimestral de crescimento de apenas 
0,9%; no mês de dezembro de 2015, a taxa de variação do saldo de 
operações do SFN, exclusive os bancos públicos federais, se torna negativa 
em -4,3%, ponto mais baixo até do que setembro de 2009, no auge do 
impacto da crise financeira internacional sobre a economia brasileira. 

Muitas críticas de economistas neoliberais não estão baseadas em dados oficiais. 
Criticam o governo social-desenvolvimentista “por acreditar que os juros reais era 
apenas o resultado de uma conspiração do sistema financeiro” e “por ter iniciado uma 
agressiva redução das taxas de juros, tanto a SELIC, quanto a cobrada pelos bancos 
públicos”. Dizem que “o resultado foram as crescentes perdas para os bancos públicos 
e o aumento da taxa de inflação. [Inflação de serviços e seca?!] Segundo contas que 
fizemos na Reliance, a taxa de inadimplência hoje dos bancos públicos nos créditos 
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livres está próxima de 10% e mais do que o dobro da dos bancos privados” (Pessôa; 
2017: 3). 

Com liderança em empréstimos consignados em folhas de pagamento e imobiliários 
com alienação fiduciária, ambos de baixo risco, e representando 51% do estoque do 
SFN, é de se duvidar dessa acusação. Diversamente, utilizando o Banco Central como 
fonte de dados, Cunha, Carvalho e Prates (2015: 47) registram que “o avanço dos 
bancos públicos no mercado de crédito doméstico no período em tela [até junho de 
2015] não resultou em deterioração da qualidade da sua carteira de crédito. Pelo 
contrário, a inadimplência dessas instituições manteve-se praticamente no mesmo 
patamar, próxima de 2%, percentual bem inferior aos registrados nas instituições 
privadas nacionais e estrangeiras (ver gráfico 1.10). Além do menor risco de crédito 
dos empréstimos com recursos direcionados, analisados a seguir, também é provável 
que o perfil da carteira de recursos livres da Caixa e do BB tenha melhorado no 
período. Isto porque, no âmbito de suas estratégias concorrenciais de ampliar as 
respectivas fatias de mercado mediante a oferta de crédito em condições de prazo e 
custo mais favoráveis, estas instituições possivelmente conquistaram clientes de bom 
risco dos seus concorrentes privados, fenômeno oposto à chamada ‘seleção adversa’”. 

 

Entretanto, comparando-se as provisões para crédito em liquidação de dezembro de 
2014 e março de 2017, inverteram-se as participações relativas dos bancos por tipo de 
controle acionário. No final da Era Social-Desenvolvimentista, as dos bancos públicos 
representavam 40% do total do sistema financeiro nacional e as dos privados 
nacionais, 44%. No final do 1o. trimestre de 2017, os públicos tinham feito o 
equivalente a 44,5%, superando os 43,5% dos privados nacionais. Os estrangeiros 
diminuíram suas provisões nesse período recente de 16% para 12%. 

Os autores citados confirmam que a ação dos bancos públicos federais nesse período 
após a explosão da crise mundial foi além do seu papel anticíclico. “A Caixa no crédito 
habitacional, o BNDES no crédito à infraestrutura e inovação tecnológica e o BB no 
crédito rural garantem a oferta de crédito a esses setores de alto risco ou baixo 
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retorno. Além disso, os bancos públicos federais também procuram reduzir as 
desigualdades regionais mediante sua atuação no mercado de crédito e, a partir dos 
anos 2000, passaram a promover a inclusão bancária da população de baixa renda. (...) 
estas instituições financeiras desempenham funções estruturais no mercado de 
crédito, que independem da fase do ciclo econômico e não são preenchidas pelos 
bancos privados, devido à sua baixa lucratividade e/ou alto risco” (id.; ibid.). 

Quanto aos indicadores de desempenho e resultados, na nova Era Neoliberal (2015-
17), há um movimento comum dos “big six” bancos no sentido de ajuste conservador. 

 

Nem todos os bancos privados se destacam em cobertura (receita de prestação de 
serviços sobre despesas de pessoal) e eficiência (quanto menor a relação despesas 
totais / receitas totais é maior a eficiência), mas sim em rentabilidade dos ativos 
(ROA). A maior alavancagem financeira dos públicos é devido à menor capitalização 
permitida por seu controlador, o Tesouro Nacional. Todos esses indicadores de 
desempenho dizem respeito ao foco de cada qual por origem de capital. Os privados 
se atentam mais para as ações comerciais lucrativas e os públicos para suas missões 
sociais, isto é, destinarem créditos agrícolas, imobiliários e à infraestrutura a setores 
prioritários para a sociedade brasileira, embora não sejam os mais rentáveis. Mas há 
uma diferença notável entre os públicos e os privados: a soma de receita por 
prestação de serviços (RPS) e rendas de tarifas bancárias (RTB) em relação à margem 
financeira líquida (RBIF) é superior nos primeiros, talvez pela Caixa prestar serviços 
públicos e pelo BB obter ¾ de suas rendas de tarifas só com conta corrente (26%), 
administração de fundos (16%), seguros e previdência (13%), cobrança (7%), garantias 
(7%) e cartões (6%). 

7 Crítica ao Diagnóstico e à Receita Neoliberal para Bancos Públicos 
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Economistas neoliberais defendem a redução do papel dos bancos públicos na 
economia brasileira. Partindo de um diagnóstico errado – "a crise mundial acabou em 
2009" –, que vai contra todos os dados estatísticos, eles deduzem um diagnóstico 
errado e daí uma terapia também equivocada. Afinal, se já estava superada a maior 
crise mundial, desde 1929, logo no ano seguinte, para que a continuidade da atuação 
anticíclica dos bancos públicos?! 

O que está por trás desse raciocínio é a velha hipótese neoliberal, falseada pela 
realidade dos fatos, de que o desenvolvimento do mercado de capitais não ocorre no 
Brasil por causa do BNDES. Segundo essa interpretação, o modelo de financiamento 
desenvolvimentista adotado no Brasil inibe o mercado de capitais.  

O argumento do “crowding-out financeiro” é que os bancos públicos, tendo fundos 
sociais como passivos, restringem o crédito privado de longo prazo, sobretudo na 
ausência de mobilidade internacional de capitais. As empresas se tornam cada vez 
mais dependentes do governo para se financiarem e, ao serem abastecidas por ele, 
reduzem a demanda por instrumentos alternativos de financiamento privado. Em 
síntese, a iniciativa particular não inicia nada porque o Estado brasileiro inicia tudo. 

No Brasil, em casos como o do BB, da Caixa e do BNDES, a implantação de 
instrumentos de governança incriminadores da política pública de escolha dos clientes 
é a solução alternativa que os neoliberais encontram. A venda de lotes expressivos de 
ações, a montagem de Conselhos de Administração independentes do governo (e 
dependentes do setor privado), e a fiscalização discriminatória do Banco Central são 
apontadas como um second best face ao first best da privatização total. Esta não 
ocorre porque a opinião pública, informada pelas corporações, resiste contra a 
privatização desses bancos. 

Na perspectiva conservadora, os bancos públicos brasileiros se tornarão irrelevantes 
ou desaparecerão por inanição – estado de um organismo que carece de um elemento 
indispensável à sua vida. A intenção dos neoliberais é levá-los, gradualmente, a um 
estado de esgotamento ou de extremo enfraquecimento, por falta de capitalização por 
parte do seu controlador, o Tesouro Nacional. Dessa forma, seus colegas do mercado 
financeiro aproveitam as oportunidades mais lucrativas sem a concorrência deles. 

A louvação da hora por parte dos economistas neoliberais é a substituição da TJLP pela 
TLP, vinculada à rentabilidade das NTN-B de 5 anos. Isto provoca a revolta até de parte 
da casta dos mercadores-industriais. Curiosamente, a subcasta de sábios neoliberais 
defende o capitalismo idealizado como contraponto ao capitalismo real, em uma 
economia com atraso histórico, implantado por capitalistas de “carne e osso”. 
 
Sua falação ocorre com base na tosca Teoria Neoclássica dos Fundos de Empréstimos. 
Desta mescla da virtude religiosa da parcimônia (“adiamento do consumo presente em 
troca de consumir mais no futuro”) com a da ambição (“elevar a capacidade produtiva 
futura devido à ganância por lucro”) nasceria, neste pensamento econômico inspirado 
no mecanicismo da Física newtoniana, um equilíbrio geral perfeito. A variável taxa de 
juro a ele se ajustaria. 
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Neste mundo abstrato, não há a fixação de uma taxa de juros básica de referência 
(SELIC) pelo Banco Central para instituições oligopolistas. Estas atuam no mercado 
interbancário via CDI, estabelecendo um “mark-down” (% de CDI) na captação de 
recursos dos “milhões de poupadores e milhares de investidores” e um “mark-up” 
(spread creditício) de modo a cobrir custos administrativos e fiscais, risco de 
inadimplência e margem de lucro. 

Os neoliberais demonstram desconhecer as instituições brasileiras, tipicamente de 
uma economia de endividamento bancário, e a estrutura produtiva nacional. Com essa 
abstração do mundo real, abandonado como fosse apenas “um parâmetro fora-do-
modelo”, simplesmente, defendem transformar a realidade de maneira a enquadrar 
em seu modelo de equilíbrio geral. 
 
Agora, deixam de lado a SELIC, para adotar a NTN-B, que a ela se reporta na MtM 
(“marcação-a-mercado”) de sua taxa de juros prefixada — além de sua correção pós-
fixada pelo IPCA –, como referência para o custo de oportunidade. Historicamente, os 
investidores tomavam como referência, para suas decisões de investimento em longo 
prazo, a taxa de retorno alavancada por subsídio. A “taxa longa” passará a ser 
composta por uma sucessão de “taxas curtas”. O longo prazo será resultante de 
seguidas conjunturas. O critério de decisões imaginado por neoliberais seria a 
comparação entre a taxa interna de retorno de um projeto estratégico de longo prazo 
e a taxa de juros da dívida pública marcada a mercado em cada mudança de 
conjuntura. 
 
Assim, um investimento em longo prazo, cuja postura financeira típica é Ponzi, isto é, 
quando as entradas de caixa só ocorrerão após o longo período de maturação — por 
exemplo, uma hidrelétrica é no mínimo de oito anos — e até lá só acontecem saídas 
de caixa, mesmo sendo imprescindível para a construção da infraestrutura necessária 
ao País, será descartado.  Será considerado pela casta dos sábios-tecnocratas 
neoliberais como um investimento cujo retorno previsto, sendo inferior à taxa básica, 
“a sociedade brasileira não está espontaneamente disposta a financiar”. 

Essa postura financeira Ponzi era antes possível no País por causa do financiamento 
com longo prazo para iniciar a amortização, quando o projeto já estivesse gerando 
entradas de caixa. A partir da TLP, haverão diversos ciclos inflacionários, durante a 
maturação do projeto de investimento, em que ele não estará gerando recebíveis 
indexados à inflação como salvaguarda, mas cujos custos financeiros estarão 
indexados. As atuais autoridades econômicas, compostas por egressos do mercado 
financeiro, cinicamente, sugerem aos investidores fazerem hedge no mercado privado 
de derivativos. Ora, o plano de negócio em longo prazo comporta o elevado custo 
dessa proteção?! 

No fundo, defendem a privatização desnacionalizante. Os neocolonizados somam a 
este apelo ao capital estrangeiro uma cutucada crítica aos empresários 
subdesenvolvidos que não se resignam ao futuro inelutável de “submissão ao 
Império”. 
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Apelam até para um populismo demagógico com a finalidade de defenderem seu 
credo ideológico canhestro de “igualdade de oportunidades”. Dizem que o Estado 
brasileiro deveria se restringir a financiar as áreas de Saúde e Educação. Deveriam ter 
acrescentado a Segurança Pública, pois na ausência de iniciativas particulares não 
haverá ocupações suficientes para empregar a quinta maior população 
economicamente ativa do mundo – e será de se esperar certa rebeldia social. 
 
Em síntese, para os neoliberais, ou se financia em condições de mercado produzidas 
pela maior taxa de juros real do mundo ou não se financia nada. Depois de 
defenderem essa barbaridade, ainda criticam o corporativismo em defesa de 
aposentadorias especiais com salário integral. Criticam porque essa postura, 
supostamente, não incentiva o adiamento do consumo para providenciar a Previdência 
Complementar. 
 
Esquecem-se de outro detalhe: apenas 8,4% da população ocupada – total de 89,5 
milhões de pessoas, sendo apenas 34 milhões com carteira de trabalho – recebem 
mensalmente mais do que cinco salários mínimos (R$ 4.650,00). Logo, cerca de 7,5 
milhões têm as condições necessárias, isto é, eventual sobra de renda acima do padrão 
de gastos familiares, para investir em o que denominam de “poupança”.   

Há pouco mais de dez milhões de investidores em Fundos e Títulos e Valores 
Mobiliários (6,5 milhões de varejo tradicional com riqueza financeira per capita de R$ 
50 mil, 3,5 milhões de varejo de alta renda com R$ 175 mil, e 115 mil clientes Private 
Banking com R$ 7,7 milhões). Isto, desconsiderando os 59,4 milhões de depositantes 
de poupança com saldo médio per capita de R$ 10.275,25 no final do ano de 2016. 
 
Esses sábios-neoliberais se arvoram de entender mais do que os próprios capitalistas 
sobre o que é melhor para o capitalismo do mundo real. Contrapõem o capitalismo de 
livre-mercado, idealizado com concorrência perfeita, ao que denominam de 
capitalismo de compadrio. O que é ideal para os neoliberais não propicia condições 
realistas para haver empreendimentos geradores de emprego. 

Eles aproveitam a oportunidade política do “golpe parlamentarista no 
presidencialismo de coalização brasileiro” para tentar impor um irrealista capitalismo 
de livre-mercado com concorrência perfeita. Os social-desenvolvimentistas alertam 
que o pior oportunismo acontece quando um político diz que não lhe importa a 
impopularidade. Comete estelionato eleitoral com a implementação de um programa 
governamental não eleito. Porém, “seu voo é curto”, porque a base governista irá se 
submeter a futuro escrutínio em regime democrático. 

Os neoliberais argumentam que a aprovação da reforma cortará os elevados 
benefícios da Previdência Social no Brasil, frente a padrões internacionais, elevando a 
poupança doméstica no longo prazo e reduzindo a expansão dos gastos públicos. 
Contribuirá assim para o declínio definitivo da taxa natural de juros. Mesmo esta 
sendo hipotética, a priori, dizem que conseguem a estimar de modo a estabelecer 
corretos juros de mercado. 
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É uma falsa hipótese. Poupança ex-post é um resíduo contábil obtido pela diferença 
entre fluxos de renda e de consumo em dado ano civil. É registrado apenas para 
equilibrar as Contas Nacionais estimadas com base em partidas dobradas. Não tem 
nada a ver com o funding total de financiamento, isto é, o M4 mais o déficit do balanço 
de transações correntes e as emissões no mercado de capitais. Equivale hoje ao valor 
do PIB. O que importa, em economia de endividamento bancário, é o financiamento — 
e não o que o neoliberal chama de “poupança” na Contabilidade Social. 

Paradoxalmente, de acordo com o diagnóstico neoliberal, os juros do crédito com 
recursos livres são elevados porque os juros do crédito com recursos direcionados são 
baixos. Acha que, se não houver a contrapartida do crédito direcionado por bancos 
públicos, a potência do aperto monetário do Banco Central do Brasil será muito maior, 
arrochando mais salários e provocando maior desemprego. Isto resolverá o problema 
da inflação mais rapidamente. “O mal, feito de uma vez só, será mais rápido e 
eficiente”. 

O neoliberal se esquece da assimetria da política monetária. Ela é eficiente para 
colocar a economia em uma Grande Depressão, mas ineficiente para a retirar dela. 
Quanto mais se aprofundar essa depressão, sem crédito direcionado anticíclico, mais 
difícil será a retomada do crescimento sustentado.  

Na ausência de empatia, não lhe importa os efeitos colaterais gerados como a perda 
de renda e ocupações por parte de gente pobre. Ele apenas se preocupa com a 
manutenção real do poder aquisitivo dos salários e evitar a eutanásia dos rentistas, 
caso a taxa de inflação ultrapasse a taxa de juro prefixada.  

O neoliberal trata um preço básico, isto é, os juros Selic, arbitrado de maneira 
discricionária pelo COPOM, como fosse um destino a que estaríamos 
irremediavelmente submetidos. Apesar do visível pacto da diretoria do Banco Central 
com a renda da casta dos rentistas, aliás, à qual pertence, ele sempre a defende, já que 
não a considera responsável, ou mais adequadamente, culpada por suas decisões. 

Argumenta que o Banco Central tem de dar uma overdose para os viciados na alta taxa 
de juros brasileira porque os empréstimos do crédito direcionado pelos bancos 
públicos não são afetados. A fixação da TJLP é feita de uma forma discricionária e 
independente do ciclo monetário. A nova TLP será formada pela variação do índice 
oficial do regime de metas de inflação, o IPCA, e uma taxa de juros mensal prefixada 
com base no rendimento real do maior instrumento de captação de recursos de longo 
prazo do governo, as Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-Bs) de cinco anos. Este 
costuma oscilar na mesma direção dos apertos e afrouxamentos nos juros. 

A política monetária do Banco Central tirará a autonomia da política de crédito do 
BNDES. Resta ser demonstrada a hipótese de que a nova TLP reduzirá custos fiscais e 
ampliará a potência da política monetária em benefício de toda a sociedade. Uma 
grande depressão provocada e prolongada, artificialmente, levará à queda da 
arrecadação fiscal e beneficiará apenas a renda do capital financeiro. O controle 
monetário será geral e não terá mais freios amortecedores sob forma de crédito 
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direcionado a setores prioritários. Não haverá só mais corte de consumo na demanda 
agregada, mas também de investimentos na expansão da oferta agregada. 

Isso pouco importa para os neoliberais, pois o que lhes incomoda são empresas, em 
vez de fazerem operações estruturadas no mercado de capitai, tomarem empréstimos 
do BNDES e pagarem a TJLP em valor menor do que o custo de captação do Tesouro, 
cuja referência é a taxa Selic vigente. Este subsídio implícito eles calculam como um 
custo anual aos contribuintes calculado pela multiplicação dessa diferença percentual 
pelo estoque do crédito do Tesouro ao BNDES. 

Este cálculo é impreciso. O custo deveria ser calculado como uma média ponderada 
entre os indexadores de todos os títulos de dívida pública, considerando os deságios 
estabelecidos nos leilões dos títulos prefixados. E o benefício deveria contabilizar, 
entre outros, os dividendos pagos pelo BNDES ao Tesouro Nacional, a arrecadação 
fiscal propiciada pela multiplicação da renda, o maior nível de empregos, a maior 
oferta agregada propiciada pelo financiamento da ampliação da capacidade produtiva. 

Os neoliberais defendem que os subsídios passem a ficar explícitos no Orçamento para 
serem submetidos ao crivo da sociedade e serem reavaliados periodicamente pelos 
seus representantes no Congresso Nacional. O problema é que a sociedade não confia 
nesses “representantes” eleitos com financiamento corrupto e que só defendem o 
próprio interesse. Na realidade, orçamentos paralelos, administrados pela casta de 
sábios-tecnocratas, têm uma longa tradição profícua para o desenvolvimento do País. 
Eles permitiram agilidade na implementação de programas governamentais para o 
desenvolvimento, tipo “50 anos em 5”, desde a época do nacional-
desenvolvimentismo com Getúlio, JK e os ditadores militares. 

Os neoliberais afirmam que querem acabar com essa escolha dos “campeões 
nacionais” pela casta dos sábios tecnocratas. A partir de então, será só por critérios da 
casta dos mercadores-financistas. Quem tiver as melhores condições de os atender, 
mesmo que seja empresa estrangeira, ganhará a licitação. Em outras palavras, o 
nacionalismo, para construção de uma Nação soberana em suas decisões, será 
esquecido. 

O que eles conseguirão, provavelmente, é a queda da participação do BNDES no 
financiamento e a elevação do endividamento externo sujeito ao risco cambial. Este se 
agravará até que uma nova crise cambial reverta tudo. Aí, até O Mercado apelará para 
a volta das instituições financeiras desenvolvimentistas. Elas foram responsáveis pela 
ultrapassagem do nosso atraso histórico, transformando a economia brasileira em 
uma das maiores emergentes. 

Ao mudar o custo do crédito direcionado, o governo neoliberal afirma que reduz o 
peso dos subsídios no Orçamento fiscal e aumenta o crédito sensível à Selic. No 
entanto, aumentar o alcance e a potência da política monetária significa, em última 
análise, elevar o poder não eleito de poucos sábios-tecnocratas determinar todo o 
futuro econômico da Nação. Tira todos os anteparos contra uma Grande Depressão 
que aumenta a renda do capital financeiro em desfavor da renda do capital produtivo, 
além da renda e emprego dos trabalhadores. Mas não é só. 
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O juro básico afeta os demais preços básicos: salário, aluguel, lucro, câmbio. A SELIC é 
fixada pelo COPOM - Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil com o 
objetivo de alcançar uma meta para a taxa de inflação com base em uma recessão 
econômica. Com recessão e desemprego cai o poder de barganha sindical para a 
reposição da inflação que corrói o poder de compra dos trabalhadores. Com juro 
elevado aumenta o custo de oportunidade de se investir em imóvel e dificulta a venda 
de imóveis, caindo seus valores reais. Com a queda das vendas, tanto pela elevação do 
custo de compras a prazo, via prestações, quanto pela perda do poder aquisitivo dos 
salários, os lucros dos comerciantes e industriais caem. Juro interno disparatado em 
relação ao juro internacional atrai capital estrangeiro pelo cupom cambial: expectativa 
de dólar apreciado na entrada e depreciado na saída. 

Atingindo essas rendas, todos os componentes da demanda final – consumo, gasto 
governamental, investimento, importação e exportação – são afetados. Em 2015, o 
consumo das famílias representou 63,4% do PIB, o consumo do governo 20,2%, a 
formação bruta de capital fixo 17,7%, a exportação 13% e a importação -14,3%. 
Retomada do crescimento depende do mercado interno e do crédito ao consumidor.  

Juros elevados são os maiores responsáveis pelo déficit público nominal. Portanto, é 
um erro os gastos com benefícios sociais do INSS serem cortados em vez de mudar a 
política de juros. É um blefe dos investidores colocar em dúvida a capacidade de 
pagamento governamental dos próprios juros e dar calote na dívida bruta com risco 
soberano. 
 
Investimentos estão sem incentivos pela expectativa pessimista quanto ao lucro e por 
causa da capacidade ociosa, devido à queda das vendas. Juro elevado, somado ao 
imenso spread bancário, resulta em juro de mercado de empréstimo elevadíssimo, 
conduzindo os investidores produtivos seja para o crédito direcionado, seja para o 
crédito internacional, sujeito ao risco de variação cambial. A tendência à apreciação da 
moeda nacional beneficia a competitividade das importações, apropriando-se de 
mercado interno dos produtos nacionais, em nome de combate à inflação. Ao mesmo 
tempo, essa tendência, provocada pelo juro disparatado, prejudica as exportações 
nacionais. 
 
Pela interação desses diversos componentes, emergiu uma alteração na estrutura 
produtiva brasileira. A agropecuária teve uma queda de 7,2% do PIB em 2003 para 
5,2% do PIB em 2015. A Indústria Geral também sofreu queda de 28,6% do para 22,7% 
no mesmo período. Em contrapartida, os Serviços tiveram elevação de 64,7% para 
72,0%. Desagregando, verifica-se que a Indústria de Transformação teve queda de 
17,8% para 11,4%, enquanto tiveram elevação tanto o Comércio (de 7,7% do PIB em 
2002 para 12,3% do PIB em 2015), quanto os Serviços Financeiros de 6,5% para 7,6%. 
 
Essa queda das participações na renda das castas produtoras se deu em favor do 
crescimento das participações na renda das castas dos comerciantes/financistas. Este 
conflito distributivo se soma ao entre renda do trabalho e renda do capital. Essa 
instabilidade permanecerá enquanto a desigualdade social característica do País em 
atraso econômico histórico se mantiver. A disputa entre variedades de capitalismo só 
será superada com conquistas dos direitos (e o cumprimentos dos deveres) da 
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cidadania que alteram o modo de vida – e não só o modo de produção –, de maneira 
dialética, isto é, transformando a quantidade de direitos em nova qualidade de vida e 
bem-estar social. 

8 Conclusão 

O capitalismo pode assumir formas muito distintas em diferentes países. Infelizmente, 
ele não exige formas democráticas e representativas de governo. Lutas sociais sim 
conquistam direitos da cidadania. A distinção entre as diferentes variedades do 
capitalismo torna-se particularmente evidente tanto na Alemanha de 1930, quando os 
nazistas preservaram exteriormente a forma de economia de mercado, quanto na 
China de hoje, quando os comunistas se integraram à economia de mercado mundial. 
Ambos países, sob regime totalitário, eliminaram os direitos individuais de livre 
expressão e escolhas políticas por eleições diretas. 

Cabe refutar o mau exemplo político, mas tomar o bom exemplo de crescimento 
econômico da China ao utilizar sabiamente o crédito de seus bancos públicos. Oferece 
o baixo risco soberano para eles captarem recursos e lastrearem os empréstimos. Com 
base no endividamento bancário, ela construiu sua moderna infraestrutura.  

Nos países democráticos, surgiu uma “sociedade de economia mista”, quando os 
governos assumiram papel regulador mais forte e começaram a construir Estados de 
bem-estar social (welfare states). O capitalismo é um sistema complexo que emerge a 
partir de muitas possibilidades de interação entre os setores público e privado. 

Hoje, no Brasil, a reação contra a evolução da história se caracteriza pelo contraponto 
politicamente oportunista de um utópico Capitalismo de Livre Mercado em lugar de 
um Capitalismo de Estado Neocorporativista. Este se configurava como uma realidade 
com base em quatro origens de capital: pública, privada nacional, estrangeira e 
trabalhista. Os interesses gerados na sociedade civil eram organizados em “grupos de 
produtores”, seja em sindicatos dos trabalhadores, seja em associações empresariais. 
Por meio de estruturas governamentais, inclusive bancos públicos patrocinadores de 
fundos de pensão, negociava-se a conciliação desses interesses empresariais e 
trabalhistas.  

Na comparação entre capitalismos, percebemos seus processos de transformação, tais 
como a abertura de mercado ou a inovação tecnológica, advindos ambos de interação 
com fatores exógenos. São associados e mediados politicamente por ajustamentos 
endógenos com as instituições financeiras nacionais, entre os quais os bancos 
públicos. 

Frente à inexistência de um “livre-mercado”, os social-desenvolvimentistas defendem 
a coordenação dos componentes do complexo sistema capitalista. O reformismo 
trabalha por uma cooperação altruísta em lugar de competição desumana, instituições 
como mecanismos de defesa frente à exploração, e regulação para evitar crises 
periódicas. 

Cada nação tende a desenvolver um estilo de capitalismo culturalmente distinto. Cada 
configuração de mercado emerge da coordenação econômica e da governança dos 
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setores de atividades pelo Estado e outras instituições.  O Estado nacional representa 
uma particular configuração de poder e autoridade, refletida também na operação das 
instituições financeiras públicas. Estas acabam por particularizar cada capitalismo, 
como sendo nacional ou étnico, tal como, de um lado, o capitalismo competitivo 
norte-americano, o europeu, ou o japonês, e, de outro, o capitalismo de Estado 
brasileiro, russo, indiano e chinês. Aquele maduro, este emergente. 

O liberalismo clássico defendia a iniciativa individual como a chave do crescimento 
econômico em qualquer país. Era o arauto da ligação entre o capitalismo e a liberdade 
individual, que pressupunha criar maiores oportunidades para o empreendedorismo. 

As colônias britânicas, que acabaram por formar os Estados Unidos, foram povoadas, 
sobretudo, por europeus empreendedores nos séculos XVII e XVIII. Mas, no século XIX, 
contou com a União para virar uma Nação. A casta dos guerreiros do Estado norte-
americano apoiou a conquista do imenso território de costa-a-costa e a edificação da 
infraestrutura necessária ao desenvolvimento.  

O mercado acionário se configurou lá a partir de melhor distribuição da riqueza rural 
pelas conquistas de terras. Houve, depois, uma colocação pulverizada de ações até 
para investidores pessoas físicas. Na “Era dos Barões Ladrões” (virada do século XIX 
para o XX), esse mercado propiciou a concentração de capital via carteis e trustes. Por 
suas circunstâncias históricas específicas, a economia de mercado de capitais norte-
americana é um caso único e irreprodutível. É anacrônico tentar a copiar ou mimetizar. 
Aqui, no Brasil, surgiu uma economia de endividamento bancário com o Estado 
intervencionista, inclusive via bancos públicos, para tirar o atraso histórico. 

Os neoliberais persistem em dizer que, uma vez instaurado plenamente, o capitalismo 
de livre mercado não melhora apenas a vida das castas dos aristocratas governantes, 
guerreiros, mercadores, sábios e trabalhadores, mas também a das pessoas comuns. 
Não reconhecem, portanto, a distribuição de maneira desigual dos seus frutos com o 
processo cumulativo de enriquecimento das castas e a exclusão dos párias. 

Não é o processo capitalista, mas sim as lutas coletivas pela conquista de todos os 
direitos (civis, políticos, sociais, econômicos) da cidadania que elevam, de modo 
progressivo, o padrão de vida das massas. Os cidadãos só podem se beneficiar 
plenamente de um modo de produção e de vida com bem-estar social se o 
entenderem como um sistema complexo e dinâmico que emerge de contínuas 
interações entre seus diversos componentes. Daí, necessitam participar ativamente 
dessa emergência.  

As lógicas de ação coletivas são regras socialmente compartilhadas de pensamento e 
comportamento. Coexistem ou podem ser contrapostas umas às outras, o que gera 
um tipo de complexidade antes negligenciado em Economia. Instituições são as 
restrições criadas para dar forma às interações humanas, emergindo seja através do 
aumento do número de adeptos de uma determinada regra, seja por meio de 
organizações como as financeiras públicas federais.  

Instituições econômicas extrativistas espoliam renda da maioria em favor do rentismo 
de uma pequena minoria. Para serem inclusivas, as instituições econômicas devem 
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fomentar a atividade econômica empregadora e propiciar a democracia da casa 
própria, adotar um sistema jurídico imparcial e seguir um Estado democrático. Estas 
instituições oferecem condições igualitárias para as pessoas estabelecerem os 
contratos e as trocas. 

Concluo que os bancos públicos podem ser caracterizados, por suas atuações ao longo 
do processo ainda inconcluso do desenvolvimento da Nação brasileira, como 
instituições financeiras inclusivas. Em conjuntura sob ataque de golpistas, devem ser 
defendidos por todos os cidadãos conscientes de sua importância na nossa história 
passada, presente e futura. 
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