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Narrativa Econômica

Finalmente...
Política Monetária de “Empurrar Corda”

Por causa disso...
Desalavancagem Financeira

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

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

Ciclos de Endividamento Bancário



Alavancagem Financeira via 
Capitalização e/ou 

Endividamento
Tentar analisar o capitalismo e 

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

ignorar eles terem asas. Boa sorte!



Inovação - Empreendedorismo - Crédito

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

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

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

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

1. Tem R$ 100.000; 
compra terreno.

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

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

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

• Juros < rentabilidade
• Tendência firme de 

alta do preço. 5



Instrumento Híbrido de Capital e Dívida

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

2. Efeito neutro para TN: 
empréstimo perpétuo, 
recebe juros iguais aos 
pagos por TDPb
de maior prazo.

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

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



Crédito
antecipa 
poder de 
compra

Usado 
para gerar 

renda

Usado para 
ganho de 

capital: aposta 
na manutenção 
de tendência de 

alta de preço
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Tendência firme de alta 
nas cotações dos ativos

Credores menos 
exigentes de garantias na 

concessão de crédito

Recompensa esperada 
em juros com 

crescimento maior da 
renda

Dinheiro farto e barato 
em lugar de 

crédito apertado

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

crédito

OK, se 
rendimentos se 

confirmarem
Se frustrado => 

ajuste fiscal
Desalavancagem

empresarial e 
pessoal

comprar algo 
ao antecipar 
pagamento 

devedor toma 
emprestado do 

futuro
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Tomador de empréstimo 
se compromete com 

um tempo de sacrifício 
futuro

Devedor deverá gastar 
menos do potencial 
para pagar o crédito

Ciclo de endividamento 
quando se gasta no 

presente mais além do 
recebido em renda

Depois se gasta abaixo 
do possível se a renda 

esperada for confirmada

Verdade para indivíduos 
ou empresas e rolagem
(refinanciamento) para 

Estado soberano
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Início do ciclo de crédito 
agentes com mais 

dinheiro face às 
propriedades

Conversão do dinheiro 
em ativos com 

cotação em alta firme

Especuladores adquirem 
ativos imobiliários e 

financeiros com 
empréstimos

Depois será necessário 
mais dinheiro para pagar 

juros e amortizações

Vender propriedades 
por preço com desconto 
para levantar o dinheiro

12



início da especulação: 
“a propriedade reina”; 
fim: “o dinheiro reina”.

necessidade de balancear, 
ao longo do ciclo, carteira 

de ativos (imobilizados, 
financeiros e líquidos)

especuladores solicitam 
crédito para comprar 

ativos; protegidos
investem para ganhar juros

depósitos a prazo 
são passivos para lastro 

dos empréstimos

investidores imobilizados
têm necessidade de 

empréstimos bancários de 
capital de giro
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Empréstimos criam 
movimento ascendente 

auto reforçador de 
alta de preços dos ativos

Empréstimos baseiam-se na 
expectativa de seguir uma 

tendência firme de alta

Reversão geral de 
expectativas quando 

rendimentos ou ganhos de 
capital abaixo do custo

Ciclo se inverte em 
movimento descendente 
com retroalimentação

mais rápida

Da euforia para o pânico
se todos os devedores 

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

Solicitam governo intervir
quando devedores e 

credores podem falir e a 
economia entrar em colapso

Se esses ciclos de expansão 
e contração ocorrerem, 

repetidamente, em 
sequência contínua...

...são criadas as condições 
para a detonação da 

Crise de Grande Dívida

Resolução com um processo 
lento e gradual de 

Desalavancagem Financeira
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Capitalismo
de 

Compadrio X
Competição

Atuação 
anticíclica de 

bancos públicos

Crédito 
direcionado 
mais barato

Longo prazo 
para obter taxa 

de retorno 
alavancada
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Investimento em 
Infraestrutura

Ciclo recessivo 
inesperado

-50% das receitas 
esperadas

Obra pública vale 
½ a mais (2% aa 

durante 25 anos)?

Considerar custo de 
oportunidade de não 

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

Perdas seriam 
10% da dívida com 

crédito direcionado 
(1/2 do total)

54% do PIB no auge 
levaria à socialização da 

perda de 2,7% do PIB

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

Custo intolerável
para uma concessionária, 

mas suportável
pela sociedade
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Ciclos de 
booms e 
crashes

Disseminar 
perdas com 

dívidas

% da dívida em 
moeda nacional 
ou estrangeira

Riscos 
econômicos e 
políticos com 

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

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

Capitalismo de Estado soube 
usar bem o instrumento de 

alavancagem financeira 
para expandir infraestrutura

Capitalismo de Compadrio 
não sabe superar 

“o samba de uma nota só”: 
austeridade fiscal
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Economia de Mercado de Capitais  e/ou 
Economia de Endividamento Bancário
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sistemas financeiros 
baseados em 

mercado de capitais 
com cotações 
competitivas: 

mito-fundador da 
condução empresarial 

do crescimento. 

Estados Unidos e Inglaterra

sistemas financeiros 
baseados em crédito 

público com juros 
administrados:

condução estatal do 
processo de

salto de etapas para 
tirar atraso histórico.

França e Japão 

sistema financeiro 
baseado em crédito 

privado, mas com 
uma instituição 

estatal dominante, 
teve negociação 

política no processo 
de mudança.

Alemanha



332 empresas na 
BOVESPA: 

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

30 maiores 
com 66%.

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

Governo Geral: 
63% do PIB

Empresas e 
Famílias: 
79% do PIB



venda de ações sobretudo por estatais 
no mercado secundário
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fase de desalavancagem financeira:
abaixando o custo financeiro e 

alongando o perfil das dívidas corporativas
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Troca do Mercado Secundário 
pelo Mercado Primário de Ações
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26Definem-se grandes empresas como sendo aquelas com responsabilidade total 
(considerando-se todas as fontes de recursos) superior a R$100 milhões.

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



Desalavancagem Financeira
“Administrar as crises da dívida é espalhar a dor 
das dívidas malfeitas e isso pode ser bem feito 
se as dívidas estiverem na própria moeda. 

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

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

falta de conhecimento e/ou falta de autoridade”. 
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prioridade ao combate à inflação em lugar do crescimento



Fonte: IBGE, IPEADATA, Goldman Sachs Global Invetiment Research 29
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ou tática neoliberal de “aumentar eficácia da política monetária” 



CRÉDITO TOTAL 
SALDO EM FINAL DE PERÍODO

(% do PIB)

Fonte: BCB 
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grau de cobertura das despesas financeiras 
pela geração de lucro operacional
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Recursos de Terceiros / Recursos Próprios
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34EBTIDA / Despesas Financeiras mede o grau de cobertura das despesas financeiras pela 
geração de lucro operacional
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Política monetária de “empurrar corda”



Custo do Capital > Retorno sobre Capital 
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Desalavancagem Financeira do Setor Público
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dolarização da dívida corporativa
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69%

44,2%

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

-24,8 pp

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



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

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

Piso em mar 2018: 
- 5,5 p.p. do PIB
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desindustrialização => importação de bens industriais
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Má Política Econômica: 
devolução de IHCD

contraditória com objetivos anunciados de 
ajuste fiscal e desalavancagem financeira:
pouco diminui do estoque da DBGG atual, 

mas cairão os futuros fluxos de dividendos e 
dificultará a retomada do crescimento econômico 

com expansão do crédito público.



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

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

Preços de Mercado do Título
R$ 

Rendimento 
fixo mensal 
(3% a.m.) 

sobre 
valor de face

Taxas de Juros

100.000

Expansão

3.000

Redução

3,00%

110.000 3.000 2,73%

120.000 3.000 2,50%

95.000

Redução

3.000

Expansão

3,15%

86.000 3.000 3,53%

80.000 3.000 3,75%
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Bolha Previne o crescimento 
excessivo de dívida e 

a inflação de ativos com 
políticas macroprudenciais

e política fiscal rígida. 

Permissiva com novos 
investimentos financiados 

por dívida de especuladores 
apostando na tendência de 

alta dos preços com 
juros baixos demais.

Topo do Ciclo 
ou Auge

Depois do controle, 
facilita a retomada do 

crescimento, via políticas 
setoriais seletivas.

Continua a apertar 
a política monetária, 

mesmo depois de 
estourar a bolha.

Depressão Fornece ampla liquidez, 
reduz rapidamente as 

taxas curtas até atingirem 
0%, busca monetizações 

agressivas, adota 
estímulos fiscais e 

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

Lenta em cortar taxa de 
juro, fornece liquidez 

limitada, adota austeridade 
fiscal e  instituições 

financeiras sistemicamente 
importantes são deixadas 

danificadas ou falidas.
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Desalavancagem
financeira

As reflexões começam com 
monetizações agressivas 
por meio de compras de 

ativos ou grandes 
depreciações da moeda, 

o suficiente para levar 
o crescimento nominal do 

PIB acima das taxas de 
juros nominais. 

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

discretas, para evitar efeito 
riqueza, e o estímulo da 

política monetária é 
prejudicado, dada a 

obsessão por austeridade e 
ajuste fiscal.

Normalização Equilibra as forças 
depressivas de 

inadimplência e 
austeridade com as forças 

reflacionárias de 
monetização da dívida, 

depreciações cambiais e 
estímulo fiscal.

As “depressões 
inflacionárias feias” 

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

moeda nacional entrar em 
colapso ao imprimir 
excesso de dinheiro.
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Dentre as operações realizadas pelo BCB 
(Gráfico 2), em termos acumulados no 
período, destacam-se:
1. aquisições de reservas cambiais: 

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

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

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

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

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



Conclusão
• Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida dos 

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

• É apenas uma falsa alegação do ministro da 
Economia para a verdadeira pretensão de sua 
ingerência política nos bancos públicos federais: 
“desestatização do mercado de crédito”. 

• Leia-se: atuar contra os interesses públicos e 
em favor dos parceiros do mercado de capitais.
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