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as desigualdades para o compreender. As estatísticas descritivas, publicadas 
pelo Banco Central do Brasil, B3 e ANBIMA, nos dão um resumo manejável e 
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Introdução 
Jorge Luís Borges disse: “Existem somente os indivíduos: tudo o mais – 

as nacionalidades e as classes sociais – é mera comodidade intelectual”. Ele 
tinha ½ razão!  

Não existem apenas indivíduos como supõe o individualismo 
metodológico intuitivo: “ver o mundo em torno do próprio umbigo”. Como 
cada qual possui essa tendência natural, esse método tende a estabelecer as 
explanações sobre os fenômenos sociais, políticos ou econômicos. Somente 
são consideradas adequadas pela ortodoxia se colocadas em termos de 
crenças, atitudes e decisões dos indivíduos. 

O princípio do holismo metodológico postula os conjuntos sociais terem 
objetivos maiores ou funções impróprias a serem reduzidos às crenças, 
atitudes e ações dos indivíduos. Sua complexidade sistêmica nasce da 
emergência das interações entre todos seus componentes. 

Se as ações humanas são impulsionadas (mas também delimitadas) por 
normas, estas instituições (formais ou informais) compõem igualmente o 
campo de estudo da investigação social. A explanação da Ciência Social 
Aplicada deveria ocorrer em termos das motivações e intenções de indivíduos, 
moldadas por regras e instituições, mas, em processo de retroalimentação, a 
visão holística pondera o peso de cada nódulo, dentro de uma rede de fluxos 
de encadeamentos. Parte da visão do todo para ir às partes. 

As decisões individuais ex-ante são descentralizadas e descoordenadas, 
em uma economia de mercado, diversamente da intenção dos burocratas em 
uma economia de planejamento central. Historicamente, jamais foi alcançada 
tal meta estapafúrdia.  

Deixou uma lição histórica importante para a esquerda: sua luta não é 
para estatizar todos os meios de produção e submeter todas as decisões 
econômicas à hierarquia burocrática sob um Comitê Central. O chamado 
“centralismo democrático”, dentro de uma “ditadura do proletariado”, é uma 
contradição em seus termos. Leva a um regime totalitário distante da utopia 
(crítica ao mundo real) da igualdade social desejada pela esquerda 
democrática. 

Os tomadores de decisões, sejam empreendedores, sejam burocratas, 
desconhecem a priori os efeitos dinâmicos e defasados de umas decisões sobre 
as demais. Elas interagem e resultam em um futuro desconhecido e/ou 
incerto. As informações sempre serão incompletas face às necessárias para se 
fazer as escolhas ótimas. 
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Sob o ponto de vista holístico, o tipo de conhecimento apropriado para 
a investigação social somente pode ser obtido ao pesquisar as regras e 
instituições – fatos irredutíveis da sociedade. Ao contrário, o individualismo 
metodológico da visão econômica ortodoxa adota a proposição segundo a qual 
os indivíduos criam todas as instituições sociais e, portanto, os fenômenos 
coletivos são simplesmente abstrações hipotéticas, derivadas das decisões de 
indivíduos reais.  

No limite da radicalização desse argumento reducionista, a dedução é 
todas as concepções da Sociologia, da Política e da Economia serem redutíveis 
àquelas da Psicologia Comportamental. Porém, é falsa a sensação das 
distintas personalidades individuais compartilharem um núcleo, com base no 
qual a teoria pode generalizar. 

O recurso do mainstream neoclássico é conceber uma Teoria Econômica 
Pura, em um nível de abstração de todos os demais conhecimentos sobre 
indivíduos e sociedade. Idealiza um Homo Economicus como o agente 
representativo de todos os indivíduos! 

Nesse caso é como cada qual agisse sempre de acordo com a 
racionalidade econômica do pensamento dominante. Caso fugisse desse 
padrão ideal, seria excluído pela arbitragem racional dos demais. Comprariam 
(ou deixariam de comprar) face ao erro de precificação, seguindo a “regra de 
ouro” do comércio – comprar onde está barato e vender onde está caro. Essa 
racionalidade levaria afinal ao almejado equilíbrio geral.  

Todos, nessa situação, estariam com os planos satisfeitos, considerando 
as “diferenças naturais” (e por definição) entre indivíduos. Como diz a 
direita, “infelizmente, o mundo é biológica e socialmente injusto: uns têm a 
inelutável sorte do berço”... 

São de esquerda as pessoas interessadas pela eliminação das 
desigualdades sociais. A direita insiste na convicção de as desigualdades serem 
naturais e, enquanto tal, não são elimináveis. 

O que há de comum, naturalmente, entre os diversos seres humanos? 
Todos têm os quatro instintos básicos: de sobrevivência, sexual de 
reprodução, de competição e de proteção. Os neoliberais destacam apenas o 
da competição. Os socialdemocratas destacam mais a cooperação para a 
proteção social, ou seja, o altruísmo no lugar do individualismo egoísta. 
Aqueles pregam o livre-mercado. Estes últimos, a regulação do mercado por 
um Estado de bem-estar social em defesa dos direitos da cidadania. 

Hans Rosling, excelente palestrante TED, no livro póstumo 
“Factfulness: o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos”, 
afirma: “nossos cérebros rápidos no pensar e por buscar algum alarde — 
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nossos instintos dramáticos — estão causando concepções equivocadas e uma 
visão de mundo superdramática.”  

Está em linha com o pensamento de Daniel Kahneman em seu livro 
“Pensar Rápido, Pensar Devagar”, psicólogo ganhador do Prêmio Nobel da 
Economia por sua contribuição à Economia Comportamental. Rosling propõe 
substituir a visão de mundo emocional por uma baseada em fatos. 

Entre os dez instintos dramáticos analisados por ele, destacarei aqui 
apenas o da separação. Este instinto de separação é a habitual divisão de 
tudo em dois grupos distintos e frequentemente conflitantes, com uma lacuna 
imaginária de injustiça no meio entre eles. Cria uma imagem mental 
dominante de um mundo rachado em dois tipos de países ou dois tipos de 
pessoas: rico versus pobre. 

Quando as pessoas dizem “em desenvolvimento” e “desenvolvidos”, 
provavelmente estão pensando apenas em “países pobres” e “países ricos”. 
Frequentemente também se ouve “Ocidente/Resto do Mundo”, “Norte/Sul” e 
“Baixa Renda/Alta Renda”. 

O mundo mudou completamente em relação ao existente durante a 
adolescência da geração baby-boomer. Hoje, as famílias são pequenas e as 
mortes infantis são raras na vasta maioria das nações. Países de baixa renda 
são muito mais desenvolvidos se comparados ao imaginado pela maioria das 
pessoas. E muito menos gente vive neles. 

Em vez de separar o mundo em dois grupos, Hans Rosling o segmenta 
em quatro níveis de renda. Cada agrupamento representa um bilhão de 
pessoas. Os sete grupos mostram como a atual população mundial está 
espalhada pelos quatro níveis, expressos em termos de renda diária em 
dólares. É possível perceber a maioria viver nos dois níveis intermediários, nos 
quais as pessoas têm a maior parte de suas necessidades humanas básicas 
atendidas. 

Aproximadamente 1 bilhão de pessoas no Nível 1 vivem com um dólar 
por dia (R$ 4/dia ou R$ 120/mês). Aproximadamente 3 bilhões de pessoas 
vivem no Nível 2 como ocorre quando um chefe-da-família quadruplicou sua 
renda e ganha quatro dólares por dia (R$ 16/dia ou R$ 480), ou seja, três 
dólares a mais todo dia. Aproximadamente 2 bilhões de pessoas vivem no 
Nível 3, alcançado quando o chefe-da-família trabalha em vários empregos, 
dezesseis horas por dia, sete dias por semana, e dá um jeito de quadruplicar 
novamente sua renda, para dezesseis dólares por dia (R$ 64/dia ou R$ 1.920/
mês). Aproximadamente 1 bilhão de pessoas vivem no Nível 4: quando o 
chefe-da-família ganha a partir de 32 dólares por dia (R$ 128/dia ou R$ 
3.840/mês). 
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A dificuldade, quando só se conhece este elevado nível de renda desde 
sempre, é compreender as enormes diferenças entre os outros três níveis. 
Quando você vive no Nível 4, todos nos Níveis 3, 2 e 1 podem parecer 
igualmente pobres. É a “visão daqui de cima”. É natural para as pessoas no 
Nível 4 verem o mundo dividido em apenas duas categorias: ricos (no topo, 
iguais a você) e pobres (lá embaixo, diferentes de você). 

A história humana teve início com todos no Nível 1. Por mais de 100 mil 
anos ninguém escalou os níveis e a maioria das crianças não sobreviveu o 
suficiente para ter filhos. Há apenas duzentos anos, 85% da população 
mundial ainda estava no Nível 1, na pobreza extrema. Hoje, a vasta maioria 
das pessoas (5 bilhões) se espalha pelo meio, nos Níveis 2 e 3, com a mesma 
gama de padrões de vida obtida pelas pessoas na Europa Ocidental e na 
América do Norte na década de 1950. 

Qualquer simplificação de informação pode ser enganadora – e as 
médias não são uma exceção. Elas iludem ao esconder uma dispersão (uma 
gama de diferentes números) em um único número. Quando comparamos duas 
médias, corremos o risco de nos enganar ainda mais ao imaginar uma grande 
lacuna entre esses dois números e nos esquecer das extensões onde eles se 
sobrepõem. Esses números sobrepostos são constituintes de cada média. Daí 
enxergamos imensas separações, na verdade, inexistentes. 

Somos naturalmente atraídos a casos extremos, porque eles são fáceis 
de lembrar. Na realidade, mesmo em um dos países mais desiguais do mundo 
como o Brasil, não há tal lacuna. A maioria das pessoas está no meio, isto é, 
no Nível 3. 

O número do meio de uma lista de valores em ordem crescente ou 
decrescente é chamado de mediana. Então, para encontra a mediana é 
preciso ordenar a lista de valores e excluir os maiores e os menores valores 
até sobrarem um ou dois números. Se sobrar um número, a mediana será ele. 
Se sobrarem dois números, a mediana será a média aritmética de ambos.  

Já a moda estatística é o número mais frequente em uma lista de 
valores. Em casos onde dois ou mais números aparecem com mesma 
frequência ou com maior frequência em relação aos outros números, pode se 
chamar de série multimodal. 

O objetivo neste Texto para Discussão é testar a hipótese de todos nós, 
cidadãos brasileiros, empresas não-financeiras e instituições financeiras, além 
de governos, cooperativas, etc., sermos componentes do sistema financeiro 
nacional. De nossas interações e realimentações, desiguais e dinâmicas, 
emerge sua complexidade. Mas temos influências desiguais de acordo com 
nosso fluxo de renda e estoque de riqueza financeira acumulada. Ponderamos 
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as desigualdades para o compreender. Analisamos sua dinâmica recente para o 
analisar. 

O teste dessa hipótese será feito com base em dados, fatos e 
argumentos. Propositalmente, inspirado na leitura do citado livro de Hans 
Rosling, apresentarei os problemas na medição do atual sistema financeiro 
nacional, visto a partir de seus clientes: Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. A 
riqueza financeira média, assim como a renda média do trabalho no Brasil, 
não é igual à posse e à renda do brasileiro médio.  

A riqueza financeira per capita toma todo o saldo financeiro acumulado 
e a divide pelo número de pessoas em cada segmento de clientes. Isso não nos 
informa absolutamente nada sobre quem está acumulando quanto dessa 
riqueza. Por exemplo, a riqueza financeira do 0,1% no topo da pirâmide de 
riqueza pode aumentar significativamente em termos per capita sem nenhum 
vazamento para os outros 99,9%. A riqueza média pode se elevar sem o 
brasileiro médio ganhar nada mais. 

Uma grande quantidade de dados frequentemente pode apresentar 
menos clareza. Então simplificamos. Realizamos cálculos para reduzir um 
complexo arranjo de dados a um punhado de números capazes de descrever a 
essência do Sistema Financeiro Nacional (SFN). 

As estatísticas descritivas, publicadas pelo Banco Central do Brasil, B3 e 
ANBIMA, nos dão um resumo manejável e significativo de fenômenos 
subjacentes ao SFN. Analiso aqui o estado atual dele.  

Instinto de Separação 
Aprendemos a necessidade de autocontrole para instintos com a leitura 

do livro póstumo “Factfulness: o hábito libertador de só ter opiniões 
baseadas em fatos” de autoria de Hans Rosling. O instinto de separação leva a 
separar o mundo em dicotomias. Bem versus mal. Heróis versus vilões. Meu 
país versus o resto. Dividir o planeta e/ou a sociedade em dois lados distintos 
é simples e intuitivo, mas implica em conflito.  

Somos naturalmente atraídos a casos extremos, porque eles são fáceis 
de lembrar. Essas histórias de opostos são provocativas a ponto de despertar 
nosso instinto de separação —, mas raramente ajudam na compreensão da 
realidade complexa. Sempre haverá o mais rico e o mais pobre, sempre 
haverá os piores regimes políticos e os melhores. Mas o fato de existirem 
extremos não nos diz tudo. A maioria geralmente se encontra no meio – e 
conta uma história bem diferente sobre o mundo real. 
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Considere o Brasil, um dos países mais desiguais do mundo. Os 10% mais 
ricos no Brasil têm 41% da renda total. Rapidamente, imaginamos uma elite 
roubando recursos de todo o resto. A mídia apoia isso com imagens dos muito 
ricos — não os 10% mais ricos, mas o 0,1% mais rico, os ultras ricos — e seus 
aviões, iates, cavalos e luxuosas mansões. 

Mas, com um governo social-desenvolvimentista, o país atingiu o ponto 
menos desigual em sua história: 41% em 2015 como contraponto a 50% em 
1989. Ocorreu após a ditadura militar e, de maneira mais acentuada, depois 
do neoliberalismo dos anos 90s. Em janeiro de 2016, a classe E com renda 
domiciliar total até R$ 797 era 24% das famílias; a D [R$ 797 – R$ 1.319], 
22,3%; a C [R$ 1.319 – R$ 5.275], 44,5%; a B [R$ 5.275 – R$ 7.974], 4,3%; e A 
[acima de R$ 7.974] 4,6%. Dez anos depois, em janeiro de 2016, antes do 
golpe, a E e a D juntas diminuíram de 46,5% para 34,7%, a C aumentou para 
55,9%, a B se elevou para 5,9% e a A caiu para 3,6%.  Infelizmente, a volta da 
Velha Matriz Neoliberal reverteu esse processo de queda da desigualdade 
social. 

Em 2018, cerca de 13,5 milhões de pessoas tinham rendimento abaixo 
de US$ 1,90 PPC por dia. Pela PNADC, em 2012 havia 5,8% brasileiros 
residentes em domicílios particulares com rendimento domiciliar per capita 
abaixo dessa linha de pobreza. Caiu para 4,5% no fim do primeiro mandato da 
Presidenta Dilma. Com o golpe, elevou-se para 6,5% em 2018. Em 2018, cerca 
de 52,5 milhões de pessoas tinham rendimento abaixo de US$ 5,50 PPC por dia 
(família com 3 pessoas no máximo com R$ 1.980): 15,4% dos brancos estavam 
nessa faixa, 32,9% dos pretos ou pardos.  

Médias são uma forma rápida de transmitir informação. 
Frequentemente nos contam algo útil. As sociedades modernas não poderiam 
funcionar sem elas, mas qualquer simplificação de informação também pode 
ser enganadora – e as médias não são uma exceção. As médias iludem ao 
esconder uma dispersão (uma gama de diferentes números) em um único 
número. 

Quase sempre, obtemos um quadro mais preciso indo um pouco mais 
fundo e examinando não apenas as médias, mas também a dispersão: não 
somente o grupo amontoado junto, mas a continuidade existente entre 
indivíduos. Em geral, grupos aparentemente distintos na verdade estão 
sobrepostos em seus extremos. 

No entanto, nem sempre a base da dados, divulgada ao público, 
permite calcular e comparar médias, modas e medianas. Exemplificamos com 
a tabela abaixo, elaborada por mim a partir de dados de dois grandes 
segmentos de clientes apurados pela ANBIMA: varejo, subdividido em 
tradicional e alta renda (em geral com volume de negócios financeiros acima 
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de R$ 100.000), e Private Banking. O corte deste não é uniforme: há bancos 
incluindo acima de três milhões de reais, outros cinco e até mesmo dez 
milhões de reais em aplicações financeiras. É uma proxy de milionários em 
dólares. 

Pela tabela abaixo, nos últimos quatro anos, desconsiderando os 
depósitos de poupança, a média per capita de riqueza financeira do varejo 
tradicional caiu de R$ 46 mil para R$ 34 mil, ou seja, perdeu R$ 12.000, 
enquanto o de alta renda ganhou R$ 30.000. Enquanto isso, o segmento 
Private ganhou em média per capita cerca de quatro milhões de reais! Dá para 
entender a quem a política monetária beneficiou, após o golpe de 2016, com 
o atraso em abaixar a taxa de juro face à evidente queda da taxa de 
inflação?! 

!  

Porém, não podemos imaginar um vazio entre a riqueza da classe média 
baixa (8,9 milhões de pessoas) e a da alta renda (4,5 milhões). Mesmo entre 
esta e os 120 mil ricaços não é verdade haver uma lacuna vazia entre R$ 187,5 
mil e R$ 10,5 milhões. Há, provavelmente, clientes sobrepostos em faixas em 
torno de um milhão de dólares (ou R$ 4 milhões) sem serem convidados a ter 
o atendimento pessoal de Private Banking. 

Apesar da limitação em comparar médias, a tabela acima revela outros 
pontos importantes. Por exemplo, caso houvesse uma distribuição 
absolutamente igualitária entre os 80,8 milhões de clientes bancários, 
incluindo os Privates e desconsiderando os 81,5 milhões de contas de 
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depósitos de poupança com saldo médio abaixo de R$ 100, para não distorcer 
demasiadamente a média per capita, a riqueza média de quase R$ 40 mil 
situaria toda essa clientela brasileira na classe média baixa. Vista do alto, é 
considerada “pobre”; vista em termos de linha de pobreza, estaria 
“remediada”. 

Outro ponto interessante de destacar é o corte entre depositantes de 
poupança e investidores em Fundos de Investimentos Financeiros e Títulos e 
Valores Mobiliários revelar a desigualdade educacional, além da existente 
entre os patrimônios financeiros de “párias” e das “castas” de natureza 
profissional. O número destes últimos (13,5 milhões pessoas) provavelmente 
será próximo do número de pessoas com Educação Superior, exercendo a 
profissão, a ser pesquisado no Censo Demográfico de 2020. A hipótese é elas 
terem não só mais Educação Financeira, mas também maior renda do trabalho 
e necessidade de acumulação financeira para substituir, em sua futura fase de 
vida inativa, essa renda por rendimentos financeiros – e manter o padrão de 
vida. 

Mais um destaque é a mudança de portfólio do Private Banking entre o 
início da série temporal em dezembro de 2015 e o fim em novembro de 2019. 
Tinha R$ 99 bilhões em renda variável (ações e seus fundos), não muito 
expressivos (14%) no total da carteira de ativos de R$ 712,5 bilhões. Passaram 
quatro anos e, recentemente, passaram a ter R$ 292,5 bilhões em mercado de 
risco ou 23% da carteira total de R$ 1,259 trilhão. Entre dezembro de 2018 e 
novembro de 2019, a evolução da renda variável investida diretamente em 
ações e clubes de investimento foi de 36,7%. 

Para comparação, somando investimentos do Varejo em Fundos de 
Ações (2% do total) e Ações (4%), tinha R$ 112,5 bilhões nesse mercado de 
risco ou renda variável. Ao esboçar o perfil dos investidores PF em ações por 
faixas etárias e constatando a evolução em dez meses do ano passado, 
verifica-se o grande aumento, tanto em número de contas (total de 760 mil), 
quanto no valor (total de R$ 118 bilhões), ter sido até 45 anos, quando a 
aversão ao risco é menor segundo o Modelo de Ciclos de Vida Financeira. 

  

Contas Valor

Número R$ 
bilhões Número R$ 

bilhões
Até 15 anos 3.087 1,44 0,64% 465.608,93R$ 6.617 2,00 0,58% 301.654,66R$  

De 16 a 25 anos 46.441 1,22 0,54% 26.191,75R$    178.042 2,72 0,80% 15.300,96R$     
De 26 a 35 anos 228.332 9,34 4,17% 40.925,24R$    527.629 20,91 6,11% 39.634,46R$     
De 36 a 45 anos 253.303 26,94 12,02% 106.337,18R$ 431.392 48,47 14,17% 112.363,02R$  
De 46 a 55 anos 149.583 38,70 17,28% 258.715,14R$ 222.926 61,05 17,85% 273.856,00R$  
De 56 a 65 anos 121.148 46,73 20,86% 385.702,66R$ 170.000 75,57 22,09% 444.553,68R$  

Maior de 66 anos 117.509 99,64 44,48% 847.943,05R$ 142.148 131,36 38,40% 924.133,60R$  
TOTAL 919.403 224,00 243.637,67R$ 1.678.754 342,09 203.777,65R$  

Fonte: B3 - Perfil dos Investidores (elaboração Fernando Nogueira da Costa)

Média             
Per Capita 30/12/2019 

%

Média             
Per Capita

Perfil PF por 
Faixa etária

Contas Valor 
28/2/2019 

%
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Entre os 142 mil investidores acima de 65 anos provavelmente se 
encontram muitos clientes do Private Banking. Curiosamente, dada sua 
grande entrada nessa fase de alta da bolsa de valores, em busca da “sorte do 
iniciante” ou “profecia autorrealizável”, os saldos médios dos jovens até 35 
anos caíram, enquanto em todas as faixas acima dessa idade eles se elevaram 
progressivamente mais. Foi uma troca pecuniária da beleza dos mais jovens 
pela sabedoria dos mais velhos? 

Cuidado com Instintos de Negatividade e Generalização 
O instinto de negatividade se refere à nossa tendência de prestar 

atenção mais nas coisas ruins em lugar das boas. Por conta dele, entre 2003 e 
2014 éramos felizes... E muitos não sabiam! Pessoas através de políticas 
públicas saíram da miséria e viraram consumidores e produtores, 
possibilitando o mercado tirar proveito. 

Há também o instinto de reducionismo genérico. O instinto de 
separação divide o mundo entre “nós” e “eles”, e o instinto de generalização 
faz “nós” pensarmos todos “eles” serem iguais. Generalizações errôneas 
bloqueiam a mente para diversos tipos de entendimentos, adverte Hans 
Rosling, no livro póstumo “Factfulness: o hábito libertador de só ter opiniões 
baseadas em fatos”. 

Por conta desses instintos, em especial contra a chamada 
“financeirização”, nem toda a esquerda entende bem como funciona o 
capitalismo financeiro. É um sistema complexo emergente de muitos 
componentes interativos. [A direita o defende à cega, não entende seu 
funcionamento, mas imagina se beneficiar do conservadorismo.] 

A mente humana abomina complexidade e adora simplismo. O 
pensamento simplório busca, historicamente, um “bode-expiatório” para 
fazer uma “caça à bruxa”. “O rentista” é cristianizado, desde o cristianismo 
medieval, no “combate contra a usura”. Na verdade, era uma luta segregativa 
dos seguidores da religião judaica. Supostamente, “queimar alguém” 
resolveria algum problema sistêmico de difícil resolução. 

“Pensamento Preto ou Branco” reduz tudo possível no âmbito de uma 
discussão a duas categorias opostas: ao rejeitar uma das opções, o 
interlocutor não tem alternativa a não ser aceitar a outra. Apresentada uma 
falsa dicotomia, excluindo-se uma terceira alternativa ou outras soluções, os 
debatedores se defrontam com um falso dilema. 

O Viés de Atribuição é um erro de pensamento conhecido também como 
Falácia do Jornalista: “não há história sem rosto” em cobertura jornalística. O 



!  12

individualismo metodológico, por exemplo, não se importa com o fato de 
sucesso empresarial depender muito mais da situação econômica geral e do 
desempenho do setor.  

Ele se traveste também no personalizado Viés de Auto Atribuição. O 
sucesso é visto como resultado natural do próprio desempenho e o fracasso é 
atribuído aos outros ou às circunstâncias desastrosas. 

O Efeito Halo ocorre quando deixamo-nos ofuscar por um aspecto, por 
exemplo, a riqueza, e, a partir dele, supomos uma imagem completa do 
sujeito. “Halo” é o círculo luminoso em torno de uma figura sagrada. São 
fatos logo percebidos  
devido à estereotipagem. A descrição precisa de um estereotipo nos leva a 
desviar de um olhar frio da verdade estatística para verificar se o fenômeno é 
uma raridade ou mesmo irreal. 

Então, é equivocado lutar exclusivamente contra “O Banqueiro”. A 
família botando banca é uma espécie em extinção por conta da 
profissionalização da gestão. Estou falando de grandes corporações para 
atendimento público, denominadas bancos, não de banquetas de negócios ou 
administração da própria fortuna. 

Desde sempre, capitalismo pressupõe uma acumulação prévia do 
capital dinheiro para contratar uma força do trabalho livre para se assalariar. 
No sistema capitalista, a oferta de ocupações e/ou empregos depende de 
decisões de gastos em investimentos, por definição, dos capitalistas. Não só. 
Depende também dos gastos em consumo dos trabalhadores. Salário é custo 
para um capitalista, mas demanda para todos os capitalistas. Esta diferença 
entre o micro e o macroeconômico confunde muitos analistas com o mundo 
visto a partir de si mesmo. É o individualismo metodológico. 

Analogamente, o nível de emprego depende da alavancagem 
financeira. Para aumentar a escala dos negócios e, em consequência, a 
rentabilidade patrimonial sobre o capital próprio, é necessário tomar 
emprestado capital de terceiros, inclusive, indiretamente, dos próprios 
trabalhadores. O quadro abaixo propicia estudar o caso brasileiro sob o ponto 
de vista de captação de funding para o financiamento bancário. 



!  13

!  

Baseia-se na única fonte (FGC) com estratificação das contas dos 
clientes bancários por faixas bastantes estreitas. Estatística descritiva é 
conveniente por reduzir informações complexas a um único número. Por isso, 
agrupei mais as faixas de saldos para propiciar um meio fácil de comparar a 
distribuição do número de clientes e respectivos valores por quatro faixas nos 
três principais produtos bancários (depósitos à vista, de poupança e a prazo) e 
no total. Os demais, entre os quais LCI (6,8%) e LCA (7%), somam 15%. 

O total de depósitos à vista, em junho de 2019, era de R$ 172,4 
bilhões, distribuídos por 108 milhões clientes. As faixas de valor até R$ 1 mil 
apresentam saldo total de R$ 6,15 bilhões, concentrando a maior parcela 
desses depositantes, 89%. Estatística publicada pelo Banco Central do Brasil 
informa no fim do ano ter atingido R$ 205 bilhões, enquanto o papel-moeda 
em poder do público somava R$ 230 bilhões, ou seja, 53% dos meios de 
pagamentos (M1).  

O “dinheiro eletrônico” strictu sensu, isto é, depósitos à vista, no Brasil 
ainda não supera o “dinheiro em papel”! Por que?! Quando se observa 52% dos 
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valores de depósitos à vista estarem nas faixas acima de R$ 100 mil (17%) e, 
especialmente, acima de um milhão de reais (35%), sem receberem juros, 
suspeita-se: quem mantém “dinheiro vivo” em caixa? Caixas do Geddel? Malas 
de dízimos? “Dinheiro sujo” ou sonegado? 

Os depósitos de poupança totalizam R$ 785,7 bilhões e representam 
35,5% dos créditos existentes em produtos garantidos pelo FGC. A maior parte 
dos clientes situa-se na faixa até R$ 100,00, concentrando 59,5% dos 160 
milhões depositantes. Em geral, são desconsiderados esses 95 milhões 
depositantes como fossem “párias” por distorcerem o cálculo per capita. 
Incluindo-os na faixa até R$ 5 mil, 140 milhões depositantes têm o saldo 
médio de apenas R$ 401. 

Mas é interessante observar: quase 60% do valor depositado em 
poupança está na faixa até R$ 100 mil. Propiciam um funding para 
autofinanciamento habitacional da classe média baixa. As habitações de 
interesse social recebem financiamento do FGTS e mais subsidio do Tesouro 
Nacional. Curiosamente, há 17.600 contas de depósitos de poupança com 
saldo médio per capita de R$ 2,5 milhões. Idosos ainda com o trauma do 
confisco do Plano Collor 30 anos depois? A simplicidade do produto atrai 
milionários?! 

Depósitos a prazo são a principal fonte de crédito comercial com 
recursos livres captados por bancos. No último dado publicado pelo FGC, o 
montante de depósitos a prazo é de R$ 928,73 bilhões, distribuídos por 20,7 
milhões titulares. A maior concentração (moda) de clientes está situada na 
faixa até R$ 5 mil, apresentando 16 milhões titulares. A faixa com os valores 
acima de R$ 1 milhão concentra a maior parte do saldo, R$ 644,6 bilhões, 
distribuídos por 71.595 titulares. Os milionários representam 0,3% dos clientes 
do produto, mas possuem 69,4% do seu valor total. Este é o Brasil! 

Por fim, os dados pertinentes ao total de créditos e ao número de 
clientes, consolidados por faixas de valores, totalizam cerca de R$ 2,21 
trilhões, distribuídos por 246,6 milhões titulares. É muito acima da população 
adulta brasileira estimada em 152 milhões pessoas por um cliente poder ter 
contas em vários bancos e investir em vários produtos. O que mais sobressai é 
a riqueza financeira per capita do 0,1% mais rico (140 mil milionários) em 
todos os títulos e valores mobiliários bancários: R$ 7 milhões. 
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Disputa entre Fontes de Financiamento, Fundos, 
Debêntures e Ações 

Os big five bancos de varejos ganham muito mais com resultado de 
intermediação financeira (RIF) se comparado às receitas de prestação de 
serviços (RPS), entre os quais, administração de recursos de terceiros em 
Fundos de Investimentos Financeiros (FIF) e em cartões de crédito, e às 
rendas de tarifas bancárias (RTB). Grosso modo, antes da queda do crédito, 
RIF representava quase 2/3, RPS ¼ e RTB quase 1/10 do total de receitas 
deles. Em setembro de 2019, passou a, respectivamente, 50%, 33% e 17%. 

Se ganham mais com spread em crédito, por que não emprestam mais? 
Por conta de algo não muito compreendido até mesmo por meus colegas 
professores universitários: a demanda dirige o crédito – e não os ofertantes 
(“banqueiros”) criam a demanda como predominasse a Lei de Say no mercado 
de crédito.  

Aliás, essa postulação teórica pré-keynesiana é falseada pela existência 
quase permanente de desemprego involuntário em economia de mercado. 
Sem demanda efetiva não há criação de empregos, assim como sem projetos 
de gastos em consumo e/ou investimento, resultantes em crescimento 
econômico, não há demanda por crédito.  

Por isso, quando há desemprego por carência de gastos privados, devido 
às expectativas negativas quanto ao futuro incerto, como na atual realidade 
da economia brasileira, o gasto público necessita substituir o gasto privado. 
Aquele se dá não por expectativa de mercado, mas sim por política pública 
demandada pela sociedade. É simples assim “o beabá keynesiano”, mas o czar 
da economia brasileira, um ex-banqueiro de negócios, o ignora...  

Não há oferta sem demanda por crédito. Esta, face às expectativas 
negativas, refuta as condições oferecidas. Os juros de empréstimos são 
precificados de acordo com o risco de perda. Este é estimado pela avaliação 
do perfil de risco com clientes em determinados produtos, cujas 
inadimplências estão registradas em bancos de dados. 

O problema da economia brasileira é escassez de capital ou carência de 
funding (componentes do passivo bancário)? Não, absolutamente, em 
novembro de 2019, o crédito ampliado ao setor não financeiro totalizou R$ 
10,2 trilhões (141,6% do PIB). Na comparação interanual, cresceu 10%, 
resultado de expansões de 13,8% nos títulos de dívida, de 8,9% na dívida 
externa e de 6,4% nos empréstimos e financiamentos. 

O crédito ampliado a empresas e famílias somou R$ 5,7 trilhões (79% do 
PIB), com aumentos de 9,8% em doze meses. Destaque para captações em 
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títulos de empresas, notadamente debêntures, cujo saldo expandiu-se 31,4% 
na comparação interanual. O crédito ampliado ao governo geral somou R$ 4,5 
trilhões (62% do PIB). 

Títulos privados emitidos no mercado doméstico (debêntures e notas 
comerciais) eram apenas 5% do total e securitizados (CRI, CRA, FIDC), 3%. 
Títulos públicos eram 35%.  O estoque de captações externas representava 
21%, enquanto os financiamentos, concedidos pelo SFN e por outras 
entidades, eram ainda maiores: 36% do total. 

No crédito ampliado ao setor não financeiro, o dirigido ao governo geral 
se distribuía nas seguintes proporções. Títulos da dívida pública mobiliária 
federal interna fora da carteira do Banco Central do Brasil, inclusive a dívida 
securitizada: R$ 3,6 trilhões ou 80%. Exclui os títulos detidos por não 
residentes, componentes da dívida externa. Dentro desta, os títulos de dívida 
pública emitidos no mercado doméstico e detidos por não residentes, 
denominados e liquidados em reais, representavam a maior parcela (9%) dos 
17% da dívida externa do governo geral. Este tinha apenas 3% de seu crédito 
ampliado em empréstimos e financiamentos do sistema financeiro nacional. 

Pergunta decorrente, para diagnóstico dos problemas cruciais da 
economia brasileira, é quem são os detentores dos títulos da dívida pública? 
Há problema, de fato, nessa área tão privilegiada pela equipe econômica 
neoliberal? 

Primeiro, os detentores dos títulos de dívida pública segundo a ANBIMA 
se alteraram em uma proporção bem nítida: a das instituições financeiras. 
Detinham 31% em 2010 e passaram a deter 24% em novembro de 2019. 
“Governo” também caiu de 10% para 4%. A parcela relativa dos Fundos de 
Investimento permaneceu a mesma (26%), assim como a de não residentes 
(11%) e a de seguradoras (4%). Então, aquelas quedas foram substituídas pela 
elevação da participação de Previdência, incluindo fundos de pensão abertos 
e fechados, de 14% para 25%, além de “outros” de 4% para 6%. 

Em síntese, os trabalhadores de renda acima do teto do INSS investiram 
indiretamente, através de gestores de fundos de pensão abertos e fechados, 
mais em títulos de dívida pública. Alterou o “risco de fuga de investidores” do 
carregamento da dívida pública por sua elevação ao longo dessa década? Os 
dados não registram essa catilinária neoliberal, usada e abusada na fase do 
golpismo e, recentemente, pelos aliados à extrema-direita. 

Os FIFs, cujos investidores PF têm em geral Ensino Superior, investem 
sua maior parcela em risco soberano. Como se distribui o patrimônio líquido 
dos Fundos por ativo? Em novembro de 2019, segundo a ANBIMA, a metade 
estava aplicada em títulos de dívida pública federais e 19% em operações 
compromissadas com lastro nesses títulos, ou seja, 69%. Antes, no fim do 
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primeiro mandato de Lula em 2006, eram, respectivamente, 55% e 9%, 
somando menos cinco pontos percentuais: 64%. 

Curiosamente, os únicos ativos privados com alguma expressão eram, 
em 2006, os CDB/RDB com 10% e as ações com 15%. Debêntures (chamados 
“créditos privados”) tinham a mesma parcela de 5% carregada também em 
2019. Mas os depósitos a prazo caíram para apenas 1% e as ações para 13%. 
Com a queda do crédito deixou de haver a necessidade dos FIF 
“encarteirarem” o funding e nem de se aumentar o capital com emissões de 
ações para elevação da razão da alavancagem financeira. 

Então, esses onze pontos percentuais a menos em títulos privados 
foram substituídos pelas operações compromissadas com lastro em títulos de 
dívida pública. Logo, os gestores optaram pela segurança do risco soberano 
com liquidez face ao tempo sombrio (ou obscuro) vivenciado atualmente. 
Neoliberais no discurso, mas desenvolvimentistas na prudência, né? 

Quanto ao patrimônio líquido por classe de FIF, a diferença marcante 
entre o início (2006) da série temporal e o fim (2019) foi a queda da 
participação da renda fixa de 54% para 39% em contrapartida do crescimento 
da Previdência de 8% para 17%, FIDC de 2% para 4%, FIP de 0% para 5%, FII de 
0% para 2%, ETF de 0% para 1%. Os Fundos de Ações e os Multimercados 
continuaram com participações estáveis, respectivamente, 9% e 22%. 
Investidores se preocuparam mais com a Previdência Complementar. 

Quando se verifica as participações dos diversos segmentos de 
investidor no total do patrimônio líquido de todos os fundos (R$ 5,377 
trilhões), destacam-se os ligados a essa Previdência: EFPC de empresas 
públicas com 5% e de empresas privadas com 7%, EAPC (VGBL/PGBL) com 17% 
e RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) com 3%. Somam quase 1/3 do 
total. O bloco corporativo (Seguradora, Capitalização, Corporate, Middle 
Market) somam 14%. É inferior ao bloco de Pessoa Física (Private com 16%, 
Varejo de Alta Renda com 8%, Varejo Tradicional com 6%) com 30%. O restante 
soma 26%.  

Existem 18.991 Fundos, sendo 59% FIF e 41% FIFC (em cotas). Metade 
deles compõem as diversas carteiras dos Multimercados. Pela gestão ativa 
cobram maiores Taxas de Administração se comparadas com os de gestão 
passiva acompanhando benchmark. 

O número de contas (FI+FIC) atinge 19 milhões, sendo 9,5 milhões (50%) 
de Renda Fixa, 27% de Ações, 11% de Multimercados, 3% de Previdência 
(586.197), e 7% FII (Fundos de Investimentos Imobiliários). Atualmente 
existem 573,6 mil cotistas de FII’s na B3. O saldo de recursos investidos em 
Fundos Imobiliários atingiu R$ 100,2 bilhões em novembro de 2019, 
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crescimento de 31% em relação ao mesmo período de 2018. Equivale a 2% do 
total dos Fundos de Investimento. 

 

!  

Quando se trabalha com fatos e dados, em lugar de opinar com base em 
ideologia, verifica-se a mitificação da ocupação do espaço do mercado 
bancário por parte do mercado de capitais. No caso da tabela acima, percebe-
se um ciclo de ascensão e queda de debêntures, cujo auge ocorreu nos anos 
(2015-2017) quando a taxa de juro básica esteve em um patamar 
absurdamente elevado (14,25% durante 15 meses) e foi abaixada com atraso 
em relação à queda da taxa de inflação. Nesse período, explodiu o grau de 
endividamento das grandes empresas não-financeiras. 

Ascensão do Endividamento - Queda do Crédito 
O percentual de famílias com dívidas aumentou em dezembro de 2019, 

alcançando 65,6% e chegando ao maior patamar da série histórica da Pesquisa 
de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), realizada pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) desde 
janeiro de 2010. O resultado é superior aos 59,8% aferidos em dezembro de 
2018. 

O percentual de famílias com contas ou dívidas em atraso estava em 
24,5%. O percentual de famílias declarantes de não ter condições de pagar 
suas contas ou dívidas em atraso, portanto, permanecendo inadimplentes, era 
10%. Ambos os indicadores apresentaram alta em relação a dezembro de 2018. 
Segundo a CNC, a parcela média da renda comprometida com dívidas atinge 
29,7%. 

Apontado como o principal tipo de dívida das famílias desde a primeira 
PEIC, o cartão de crédito atingiu, em dezembro de 2019, seu maior patamar 
na série histórica: 79,8%. Em segundo lugar, aparecem os carnês (15,6%) e, em 
terceiro, o financiamento de carro (9,9%). A CNC não esclarece se sua 
metodologia considera endividamento o pagamento em parcelas sem juros, 
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praticamente, incentivado pelos comerciantes. Esse modelo brasileiro de 
cartões de crédito é um incentivo para os consumidores “perderem a conta” 
ao acumular uma série de parcelas para pagamentos futuros. 

Mas os números divulgados pela CNC parecem ser exagerados, se 
comparados aos publicados pelo Banco Central do Brasil (BCB), talvez por ser 
um inquérito com base em amostra de 18 mil consumidores ou mesmo por um 
uso impreciso de informações. Por exemplo, na série histórica encontrada no 
site da CNC consta o número absoluto de famílias endividadas: 10.614.072 ou 
65,6% do total de famílias.  

Ora, quem conhece os números da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Contínua), publicada pelo IBGE, sabe: existiam 
cerca de 71 milhões de domicílios em 2018, ou seja, média de 3 habitantes 
por domicílio porque a população brasileira soma 211 milhões pessoas. Aliás, 
as residências próprias eram 51,6 milhões ou 72,6%, considerando tanto 66,7% 
(47,4 milhões) já pagos, quanto 5,9% (4,2 milhões) próprios de algum morador, 
mas ainda sendo pagos. Os domicílios alugados respondiam por 18,1% do total 
(12,9 milhões) e os cedidos representavam 9,1% (6,4 milhões). 

Esses dados são importantes para confrontar com os do endividamento 
(estoque) e comprometimento de renda (fluxos) das famílias, divulgados pelo 
Banco Central. Em outubro de 2019, o endividamento estava em 44,8% acima 
de 41,4% no fim de 2017 e 42,5% no fim do ano anterior. Ele divulga sua 
metodologia: é a relação percentual entre o saldo das dívidas bancárias das 
famílias no mês de referência e a renda acumulada em doze meses, definida 
pela Massa Salarial Ampliada Disponível (MSAD).  

Sem financiamento imobiliário – um prudente investimento familiar –, 
essa relação cai significativamente em quase vinte pontos percentuais para 
26,2%. No entanto, elevou-se mais em relação ao acréscimo ocorrido de 22,8% 
em 2017 para 23,9% em 2018. 

Importante para a análise macroeconômica é verificar o 
comprometimento de renda: trata-se da relação percentual entre o valor 
médio estimado para o pagamento do serviço das dívidas bancárias das 
famílias no trimestre encerrado no mês de referência e a MSAD média apurada 
no período, em termos dessazonalizados. Esteve relativamente estável nos 
últimos três anos, embora tenha elevado um ponto percentual de 19,7% em 
2018 para 20,7% em outubro de 2019. Sem considerar a prestação do 
financiamento imobiliário (substituta do aluguel) ficaria em 18,4%.  

Esse dado do BCB é um valor agregado. Não considera os casos 
particulares das famílias com distintos graus de endividamento. A CNC 
distingue, por exemplo, famílias com renda mensal até 10 salários mínimos e 
acima desse valor. Se o tipo de dívida é similar nos cartões de crédito (ambas 
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próximas de 79,8%), cheque especial, crédito consignado, crédito pessoal, as 
mais pobres têm 16,5% das dívidas em carnês, bem acima dos mais ricos 
(10,8%). Em contrapartida, têm menos dívidas em financiamento de carro (8% 
contra 18%) e financiamento de moradia (7% contra 17%). 

Em contrapartida do aumento do grau de endividamento, houve como 
consequência queda na concessão de crédito pelo sistema financeiro nacional. 
Depois de atingir 53,7% do PIB, em dezembro de 2015, essa relação foi caindo 
até atingir 47,1% do PIB no fim de 2017. Mantém-se estagnado em 47,3% do 
PIB, tanto no fim de 2018, quanto no fim de 2019. Esse indicador espelha 
muito bem a estagnação da economia brasileira! 

É bom salientar: no fim do governo social-desenvolvimentista, as 
Pessoas Jurídicas (PJ) tinham crédito em 28,5% do PIB, sendo 13,9% com 
recursos livres e 14,6% com recursos direcionados. Pessoas Físicas (PF) tinham, 
respectivamente, 25,2%, 13,4% e 11,8%. 

No fim do primeiro ano de mandato do governo neoliberal-militar, PJ 
caiu para só 20% do PIB: recursos livres 12% e recursos direcionados 8%. PF 
aumentou, desde meados de 2018, de 25,2% para 27,3% do PIB, sendo 14,9% 
em livres e 12,4% em direcionados. 

Em novembro de 2019, o saldo de crédito a PJ era 42% do total, ou 
seja, perdeu participação relativa face ao crédito a PF porque em dezembro 
de 2015 tinha 53% do total. Se o crédito a empresas não-financeiras for 
dirigido para investimentos em expansão da capacidade produtiva ele eleva o 
potencial gerador de emprego. O crédito a consumo propicia a ocupação da 
capacidade ociosa, mas não é tão decisivo como gerador de contratações de 
mão-de-obra como é o crédito ao investimento. 

É interessante observar o custo dos empréstimos. No fim de 2015, a 
taxa de juro a Pessoa Jurídica estava em 20,7% aa e a PF em 38,1% aa. Em 
novembro de 2019, a primeira caiu para 13,7% aa e a segunda para 30,4% aa. 
Mesmo assim a demanda por crédito não deslanchou, dando evidência de o 
problema ser a falta de projetos de investimento por parte das PJ e de 
confiança na manutenção do emprego pelas PF. 

A queda da taxa de juro básica (SELIC) diminui o custo do funding (% 
CDI), mas praticamente não afeta o spread. Em crédito a PJ (9,7 p.p. em 
2015) não se reduziu até julho de 2019. Só em novembro do ano passado caiu 
para 8,9 p.p.. No caso de PF, foi de 26,8 p.p. em 2015 para 32 p.p. em 2016 e 
voltou para 26 p.p. em 2019. 

Os prazos das concessões de crédito, no mesmo período, para PJ caíram 
de 82 meses para 60 meses, ou seja, de 6,8 anos para 5 anos. Enquanto isso, 
para PF aumentaram de 165 meses para 170 meses, ou de 13,75 anos para 
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14,25 anos, provavelmente por conta do financiamento habitacional em longo 
prazo. 

As inadimplências caíram um pouco de 2015 a 2019: PJ de 3,5% para 
2,3% e PF de 4,2% para 3,5%. Em crédito com recursos livres, ambas são pouco 
maiores: PJ com 2,4% e PF com 5%. Em crédito direcionado, são bem 
inferiores: PJ com 2,0% e PF com 1,8%. 

Justifica-se perante a diferença entre as taxas de juro dessas duas 
modalidades. Direcionado para PJ: 7,6% a.a.; para PF: 7,4% a.a. Crédito com 
recursos livres para PJ: 17,3% a.a.; para PF: 50,2% a.a.! 

Nesse crédito com recursos livres para PF o não rotativo representa 
76%. Sobra 24% para o rotativo, incluindo as modalidades cheque especial 
(2%), cartão de crédito rotativo (4%) e cartão de crédito compras à vista 
(18%). O não rotativo em cartões de crédito é o parcelado com juros: 2%. O 
crédito pessoal é quase a metade (47%) e dentro dele está o consignado com 
35% do total. Destacam-se o consignado para servidores públicos (20%) e 
beneficiários do INSS (13%), sendo concedido para trabalhadores do setor 
privado apenas 2% por conta do risco do desemprego. Outra modalidade 
importante é o crédito para aquisição de veículos com 18% do total. 

Vale destacar, embora o crédito com recursos direcionados para PJ 
tenha caído, inclusive em termos nominais, de R$ 875 bilhões em dezembro 
de 2015 para R$ 576 bilhões em novembro de 2019, as participações relativas 
de suas modalidades não se alteraram tanto no período: financiamento rural 
se elevou de 9% para 10%, financiamento imobiliário caiu de 8% para 7%, 
crédito com recursos do BNDES caiu de 72% para 68%, e outros se elevaram de 
10% para 15%. Dentro do BNDES, o financiamento ao investimento se reduziu 
de 69% para 66% do total. 

O crédito com recursos direcionados para PF se elevaram em termos 
nominais de R$ 707 bilhões em dezembro de 2015 para R$ 893 bilhões em 
novembro de 2019. As participações relativas de suas modalidades se 
alteraram pouco: financiamento rural se elevou de 22% para 23%, 
financiamento imobiliário permaneceu em 71%, crédito com recursos do 
BNDES caiu de 7% para 6%, e microcrédito permaneceu em 1% do total. 

A elevação do desemprego não provocou aumento significativo nas 
inadimplências de PF: no financiamento rural se elevou de 2,4% para 2,6%, no 
financiamento imobiliário caiu de 2% para 1,6%, e no crédito com recursos do 
BNDES permaneceu igual em 0,8%. A do microcrédito era de 6,4% em 2015 e 
caiu para 2,8% em 2019. 

Mas o Efeito Lava-Jato e a Grande Depressão elevaram as 
inadimplências de PJ, tanto em recursos livres – um ciclo de 3,2% em 2015 até 
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4,8% no início de 2018 e depois caindo para 2,4% – também no crédito 
direcionado: no financiamento rural se elevou de 0,8% para 6,0%, no 
financiamento imobiliário de 1,2% para 7,5%, e no crédito com recursos do 
BNDES iniciou em 0,8%, elevou-se até 2% no segundo semestre de 2018 e caiu 
para o patamar anterior de 0,8%. A chamada “caixa-preta do BNDES” era um 
fake news da direita. 

Mercado de Capitais e Dívidas Corporativas 
A revolução financeira na Holanda, um século antes da revolução 

industrial inglesa no século XVIII, partiu da ideia-chave do capitalismo: usar 
dinheiro de outras pessoas em benefício do próprio empreendimento. 
Conseguir associados propicia um ganho ao fundador: ele condiciona a 
manutenção de sua gestão ao conceder participação acionária, tendo como 
contrapartida a divisão de lucros ou eventuais prejuízos. 

Esta alavancagem financeira com capitalização é distinta da ocorrida 
com dívida. No caso de tomada de empréstimos, para aumentar a 
rentabilidade patrimonial do capital próprio com o uso de capital de terceiros 
para o propósito de elevação da escala do negócio, o devedor assume o risco 
de a rentabilidade esperada não se confirmar e ficar abaixo dos juros do 
crédito contratado. Para compensar o risco da inadimplência, o credor 
solicita, em geral, uma garantia patrimonial como colateral do empréstimo. 

Saber fazer bom uso do mercado de crédito é um segredo do negócio 
capitalista. Mas, na tradição brasileira de economia de endividamento 
bancário, há um relativo desconhecimento do papel-chave também exercido 
por mercado de capitais. A abertura de capital para transformar companhias 
limitadas de gestão familiar em sociedades abertas com gestão de 
profissionais especializados tem como passo inicial um IPO de parte 
minoritária do controle com cotação atribuída por mercado de ações. 

IPO (Initial Public Offering) é uma sigla para Oferta Pública Inicial. 
Ocorre quando uma empresa vende ações para o público pela primeira vez. Os 
sócios-fundadores, proprietários da empresa, renunciam de parte dessa 
propriedade em favor de acionistas em geral. 

Realizada essa capitalização, passa a ser a vez de tomar dinheiro 
emprestado para fusões e/ou aquisições de concorrentes. Permite a elevação 
do valor de mercado das ações da empresa adquirente e o maior 
enriquecimento de seus acionistas originais. 

Daí se segue para um follow-on. Em ofertas subsequentes de ações, 
elas são ofertadas ao público, em uma quantidade determinada, por meio de 
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um processo disciplinado por lei e regulamentado pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). Esse processo compreende várias etapas, desde o 
levantamento das intenções do mercado a respeito das ações a serem 
ofertadas até a negociação delas de fato. 

Se uma sociedade anônima já tem o capital aberto por ter realizado um 
IPO, as novas ofertas públicas de ações, denominadas subsequentes (follow-
on), oferecem à empresa as seguintes vantagens: 

1. proporciona maior liquidez às próprias ações; 

2. permite capitalização para financiamento de projetos ou outras 
necessidades; 

3. dá visibilidade à empresa no mercado de capitais. 

O valor da ação não deve ser tão elevado a ponto de tornar o lote 
mínimo de negociação um valor muito alto, nem tão pequeno ao ponto de 
fazer as menores oscilações de preço representarem variações percentuais 
relevantes. Com o desdobramento e o grupamento de ações, é possível 
manter o preço de negociação dos papéis em uma faixa acessível para 
diferentes perfis de investidor e, ao mesmo tempo, evitar movimentos 
meramente especulativos. 

Dada a louvação apologética do mercado de capitais pela equipe 
econômica do ex-banqueiro de negócios travestido de todo-poderoso ministro 
da Economia, ao mesmo tempo do desmanche do BNDES, vale a pena 
examinar seu desempenho através de dados. Embora os adeptos de fake News 
costumem brigar contra os números estatísticos, o importante é falsear sua 
propaganda enganosa para evitar a conversão de incautos à sua doutrina 
ideológica neoliberal aliada ao neofascismo tupiniquim. 

Os dados abaixo da ANBIMA revelam, no ano passado, apesar do 
crescimento dos seus valores nominais, o lançamento primário de ações foi 
bem diminuto em relação às ofertas subsequentes ou à demanda pela 
alternativa à renda fixa representada por FII (Fundos de Investimento 
Imobiliário). Com a queda da taxa de juro real, pré-condição para o 
desenvolvimento do mercado de capitais, houve fuga da renda fixa para renda 
variável e instrumentos híbridos como os FII. 
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Os ativos de renda fixa reduziram sua participação no total emitido, de 
89,1% em 2018 para 68,2% em 2019, decorrente da maior colocação das ações. 
Estas subiram de 4,5% para 22,8%. Os FII registraram elevação de 6,3% para 
9,0%. Este movimento respondeu à redução de 200 pontos base da Taxa Selic 
em 2019, induzindo uma realocação dos recursos para o mercado acionário ao 
longo do ano passado. 

No mercado de renda variável, o grande destaque foram as ofertas 
subsequentes de ações (follow-ons). Saíram de R$ 4,5 bilhões para R$ 79,9 
bilhões, um aumento correspondente à uma elevação no número de operações 
de 3 para 37 negócios. Já os IPOs, a oferta inicial de ações, passaram de R$ 
6,8 bilhões para R$ 10,2 bilhões. Este aumento correspondeu a número 
pequeno de operações: aumentou apenas de três para cinco negócios em 
2019. Sinaliza as empresas brasileiras não terem buscado sócios para investir, 
dada a falta de projetos com a má perspectiva de estagnação dos negócios. 

As emissões de debêntures mantiveram o crescimento anual, ocorrendo 
desde 2017, com aumento do volume emitido, de R$ 153,7 bilhões em 2018 
para R$ 173,6 bilhões em 2019. Investidores institucionais mantiveram a 
participação predominante nas ofertas públicas: 53,8%. Eles as colocam em 
suas carteiras para carregamento de Pessoas Físicas como “crédito privado” 
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Híbridos Total de

Debêntures Notas 
promissórias

Letras 
Financei

ras
CRA CRI FIDC Ações IPOs Ações follow-

ons FII Emissões 
Domésticas

2013 45% 13% 3% 1% 10% 5% 11% 4% 8% 100%
2014 47% 20% 2% 1% 10% 6% 0% 9% 3% 100%
2015 50% 10% 1% 4% 8% 5% 1% 14% 7% 100%
2016 47% 7% 1% 10% 14% 5% 1% 8% 6% 100%
2017 43% 12% 1% 5% 4% 11% 10% 8% 5% 100%
2018 62% 12% 2% 2% 3% 7% 3% 2% 6% 100%
2019 44% 9% 3% 4% 4% 5% 3% 20% 9% 100%

Ano

Renda fixa Renda variável
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com rendimentos um pouco superior aos recebidos por carregamento de 
títulos de dívida pública. As empresas não-financeiras usam-nas para 
refinanciamento, trocando dívidas bancárias caras por debêntures mais 
baratas (DI + spread ou % de CDI). Elevaram o prazo médio de colocação de 
5,9 para 6,5 anos. 

A captação por PJ com ações em ofertas subsequentes e dívida via 
debêntures compensa o recuo do BNDES, dado o encarecimento do seu crédito 
por TLP? Os apologistas de O Mercado dizem sim: o financiamento das grandes 
empresas não-financeiras já teria retornado ao patamar visto antes da 
recessão por conta do forte crescimento de dívida corporativa privada e de 
capital com renda variável. O mercado de capitais teria substituído a queda 
do crédito subsidiado do BNDES.  

Segundo levantamento do Centro de Estudos do Mercado de Capitais 
(CEMEC), integrado à  FIPE-USP, a soma das captações das empresas não 
financeiras por meio de dívida corporativa e ações no mercado de capitais (R$ 
250,7 bilhões) e os desembolsos do BNDES (R$ 63,8 bilhões) alcançaram R$ 
314,15 bilhões em 12 meses até setembro de 2019. Esse resultado só é 
inferior na série histórica ao de 2014, quando o BNDES concedeu R$ 187,8 
bilhões e o mercado de capitais registrou R$ 135,3 bilhões em captações 
domésticas, resultando em valor agregado de R$ 323,1 bilhões. 

“Estamos consolidando uma revolução completa no modo como as 
empresas se financiam no Brasil”, afirma Carlos Rocca, coordenador do CEMEC 
da FIPE. “Fica difícil dizer ter havido restrição de financiamento de médio e 
longo prazo com a redução dos empréstimos do BNDES diante desse 
crescimento do mercado de capitais.” 

Cinco anos depois, ele não deflaciona as séries para comparar em 
termos reais. Pelos dados do Banco Central, o saldo do crédito concedido às 
Pessoas Jurídicas por porte de empresa mostra uma queda nominal das 
Grandes Empresas de R$ 921 bilhões em dezembro de 2017 para R$ 898 
bilhões em novembro de 2019. O saldo de MPMe (Micro, Pequenas e Médias 
Empresas) cresceu no período de R$ 524 bilhões para R$ 541 bilhões. Mesmo 
assim, o total caiu em termos nominais entre esses dois últimos anos em cerca 
de R$ 6 bilhões. 

Além disso, as ofertas de debêntures ocorrem em número muito 
reduzido em cada ano, embora crescente desde 2017 (259), ao passar por 325 
em 2018 até atingir 339 em 2019. As destinações de recursos, segundo a 
ANBIMA, são maiores para refinanciamento de passivo (35%), capital de giro 
(29%) e investimentos em infraestrutura (17%). 
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O relevante, em vez de louvar O Mercado, seria estimar o custo de 
oportunidade dessa troca ideológica de instituições financeiras públicas 
federais por privadas, feita em razão de interesses pessoais. Quanto o País 
perdeu com a descapitalização e a inércia dos bancos públicos desde a volta 
da Velha Matriz Neoliberal em 2015? 

A longa estagnação e o grande desemprego não impedem os ganhos de 
capital no mercado de ações por parte de poucos especuladores. Bastava 
estar “comprado”, antes da Reforma da Previdência cortar os direitos 
trabalhistas e do Banco Central do Brasil finalmente resolver baixar a taxa de 
juro básica, para esperar a saída da renda fixa em direção à renda variável 
em uma profecia autorrealizável. A bolha no mercado secundário de ações não 
disfarça a fuga de capital estrangeiro e a ainda irrelevância do lançamento 
primário de ações para elevar o capital próprio e, depois, a alavancagem 
financeira com capital de terceiros permitir a retomada do crescimento 
econômico. 

Arbítrio da Taxa de Juro contra Alavancagem Financeira 
do Estado 

A visão do mainstream econômico, supostamente, se funda na análise 
do liberalismo clássico de Adam Smith. Ele se contrapunha ao Mercantilismo 
vigente na Era das Monarquias Absolutistas. Estas passavam a enfrentar 
revoluções republicanas.  

Seu livro mais conhecido, A Riqueza das Nações, foi publicado em 1776, 
justamente no ano da independência dos Estados Unidos em relação à 
Monarquia Parlamentarista inglesa. Ele é lido como fosse uma pregação contra 
o Mercantilismo, nome dado a um conjunto de práticas econômicas 
desenvolvido na Europa na Idade Moderna, entre o século XV e o final do 
século XVIII. Caracterizava-se por uma forte intervenção do Estado na 
economia. Consistiu em uma série de medidas tendentes a unificar o mercado 
interno, tendo como finalidade a formação de fortes Estados-nacionais. 

Havia, então, um sentimento contra o livre comércio, tanto no Reino 
Unido como também nos Estados Unidos. Esse sentimento protecionista teria 
nascido das dificuldades econômicas e privações causadas pela guerra, 

 Destinação 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capital de giro 13,8% 16,3% 15,6% 16,2% 44,0% 27,5% 29,4%

Investimento em Infraestrutura 14,7% 13,1% 14,9% 10,2% 9,3% 16,9% 17,1%
Investimento imobilizado 1,8% 1,8% 1,2% 3,3% 0,1% 0,7% 0,4%

Investimento ou aquisição de participação societária 10,0% 18,3% 11,7% 8,8% 2,9% 10,4% 9,2%
Não possui /  Não informado 7,6% 8,9% 3,2% 0,9% 2,2% 0,4% 2,5%

Recompra ou resgate de debêntures de emissão anterior 14,0% 6,6% 15,9% 27,6% 8,8% 9,0% 6,5%
Refinanciamento de passivo 38,0% 35,1% 37,4% 33,0% 32,6% 35,0% 34,8%

Destinações de recursos das debêntures  - volume (R$)
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respectivamente, contra a França e a Inglaterra (Guerra da Independência). 
Em época de crise, como a atual, o protecionismo costuma renascer. 

Adam Smith defendeu a atuação de indivíduos, movidos por seu próprio 
interesse (self-interest), promover o crescimento econômico e a inovação 
tecnológica. Em seu credo, a iniciativa privada deveria agir livremente, com 
pouca ou nenhuma regulação governamental. Defendia também o free 
banking, isto é, um sistema bancário livre. A competição livre entre os 
diversos fornecedores levaria não só à queda dos preços das mercadorias, mas 
também a constantes inovações tecnológicas, no afã de baratear o custo de 
produção e vencer os competidores.  

Até hoje, quando os burgueses não necessitam do Estado para salvá-los 
de quebradeira, essa crença é professada. No Brasil, denomina-se 
neoliberalismo pelo abandono por parte da casta dos mercadores dos valores 
morais, sociais e políticos do liberalismo clássico em troca de uma aliança 
oportunista com a casta dos militares-autoritários para garantir o corte de 
direitos trabalhistas e das minorias. Defende só o liberalismo econômico. 

Os ideólogos neoliberais, aliados à extrema-direita, usaram e abusaram 
de um (falso) alarmismo quanto ao estado da economia brasileira para criar o 
ambiente para o golpe contra a democracia, depondo a Presidenta eleita e 
aprisionando o candidato popular favorito na eleição presidencial. 
Endemoniaram uma prática habitual da administração pública, criando 
inclusive uma expressão estigmatizada: “pedalada fiscal”.  

Em situação comum de dificuldade no fluxo de caixa, atrasavam-se os 
repasses de verbas para as instituições financeiras públicas federais. 
Criminalizaram, indiretamente, um instrumento-chave para tirar o 
capitalismo tardio de seu atraso histórico: a alavancagem financeira 
concedida por bancos públicos. Todos os grandes países emergentes, 
notadamente, os do BRIC, usam largamente seus bancos estatais. 

Hoje, observa-se o desastre político causado pelo apoio dos industriais 
à extrema-direita. Não evitou o processo de desindustrialização da economia 
brasileira. É hora sim de os neoliberais fazerem uma autocrítica e reverem sua 
aliança golpista antes do desastre político e econômico aprofundar ainda mais 
suas perversas consequências, inclusive sobre a reputação deles mesmos.  
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Com o distanciamento histórico já mais pronunciado, podemos analisar 
o que se passou, nessa página infeliz de nossa história, com base em números 
estatísticos. O foco crítico foi sempre as Finanças Públicas, como estivessem 
elas em um estado de desatado descontrole. Longe disso, conforme se pode 
observar na longa série temporal abaixo.  

É evidente a correlação causal entre os juros nominais e o déficit 
nominal. Enquanto se obtinha superávit primário – de 2001 a 2013 –, este 
compensou a autonomia na fixação dos juros como bem entendesse a 
Autoridade Monetária. No superávit máximo alcançado em 2005 (4,83% do 
PIB), gastou-se com juros 8,1% do PIB, patamar próximo dos ocorridos em 
2002, 2003 e 2015.  

O Banco Central se justificava dizendo seguir o propagandeado Regime 
de Meta Inflacionária. Submeteu-se à discricionariedade indireta de O 
Mercado. Ficamos dependentes da decisão arbitrária de uma autoridade com 
poder discricionário submisso, exercido com base em tentativas-e-erros. Ou 
alguém imagina haver Ciência em decisão votada em um colegiado para fixar 
a taxa de juro básica?! 

O problema fundamentalmente está na independência – de fato, não de 
direito – da diretoria do Banco Central do Brasil. Na prática, cada diretor se 
vê dependente do setor privado para seu futuro profissional. Daí a 
promiscuidade submissa, inclusive em um governo de hegemonia trabalhista. 
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Jamais ele nomeou economistas desenvolvimentistas para sua diretoria. Os 
dirigentes social-desenvolvimentistas de bancos públicos tinham de enfrentar 
as dificuldades impostas pelos neoliberais nomeados para a direção do Banco 
Central. 

Superestimar o poder da casta dos mercadores-financistas foi (e 
continua ser) um erro cometido por parte da esquerda brasileira. Aliás, por 
desconhecimento de causa, não lida bem com “Os Banqueiros”. Demoniza-os, 
no discurso “nós contra eles”, porém se submeteu às suas designações, em 
particular, de nomeações de Henrique Meirelles e Joaquim Levy, 
respectivamente, para presidente do Banco Central (2003-2010) e ministro da 
Fazenda em 2015. Eles sancionaram os choques de juros com grande impacto 
no déficit nominal. Tiveram peso muito superior ao do crescente déficit com o 
INSS desde 2015. 

Interessante notar a mudança teórico-ideológica da ortodoxia quanto 
ao discurso monetarista hegemônico até o fim dos anos 90. Ele fracassou, nos 
anos 80, quando foi levado à prática pelo reaganomics e pela Margaret 
Thatcher. Acabou desistindo do controle dos meios de pagamentos, dadas as 
inovações financeiras. Já no Regime de Meta Inflacionária, passou a usar a 
taxa de juro para inviabilizar a alavancagem financeira ao fixá-la de maneira 
a esmagar a rentabilidade patrimonial com o uso de recursos de terceiros. 

Governo também faz alavancagem financeira. Ao capitalizar seus 
bancos estatais consegue aumentar a escala das políticas públicas financiadas 
por eles, por exemplo, em financiamento rural, habitacional e à 
infraestrutura, com captação de recursos de terceiros, em vez de se restringir 
à arrecadação fiscal para tanto. Faz valer mais o dinheiro público. 

Qual é o limite? Os neoliberais temem um hipotético (e falso) crowding-
out financeiro, isto é, os bancos públicos ocuparem espaço no mercado de 
crédito em lugar dos bancos privados. Ora, desde quando estes querem 
emprestar para pobres com juros subsidiados?! 

Dada a falsidade dessa alegação, apelam então para o temor de fuga 
dos investidores no carregamento do estoque de títulos de dívida pública. 
Propagam a elevação da relação dívida pública / PIB os afugentar. Um Estado 
nacional emissor da moeda oficial daria um calote em títulos de dívida pública 
de risco soberano, emitidos no mercado doméstico e detidos por não 
residentes, mas denominados e liquidados em reais?! 

Antes, o olhar vigilante de O Mercado (e do FMI) era dirigido à relação 
dívida líquida / PIB. Ela esteve cadente até 2014. Neste ano, teve uma 
variação positiva, mas compensado pelo efeito crescimento do PIB nominal. 
Este mingou durante 2015 e 2016, pois a Grande Depressão derrubou o PIB em 
-7,2% no biênio. O choque absurdo de juros nominais impôs encargos nesses 
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dois anos de 8,4% e 6,5% do PIB. O atraso em abaixá-los teve o efeito de 
concentração da riqueza financeira e condicionou a sua expansão. 

!   

Então, dada a dívida líquida ter estado em queda em todo o governo 
social-desenvolvimentista (2003-2014), os neoliberais necessitavam buscar 
outro suposto problema para culpar a denominada, pejorativamente, “Nova 
Matriz Macroeconômica” a partir de uma declaração infeliz do ministro Guido 
Mantega. Acharam-no na dívida bruta. Pior, culpam até hoje ela ter crescido 
por conta dos repasses ao BNDES e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida 
(IHCD), concedidos aos bancos públicos para eles se capitalizarem e fazerem 
alavancagem financeira de políticas públicas. 

  

Quando a dívida bruta atingiu 65,5% do PIB, em 2015, as operações 
compromissadas equivaliam a 15,2% do PIB, com participação (23,3%) em dez 
pontos percentuais superior aos créditos junto ao BNDES (8,6% do PIB e 13,1%) 
e aos IHCD (0,9% do PIB e 1,3%). Mas elas, crescentes por conta do 
enxugamento do excesso de liquidez, desde o crescimento das reservas 
cambiais, não eram criticadas por interessarem bastante para atenderem à 
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preferência pela liquidez de O Mercado e evitarem a Selic-mercado ficar 
abaixo da Selic-meta. Mantêm praticamente a mesma elevada participação 
(19,5% do total) até o fim de 2019, enquanto o desmanche do BNDES, cobrado 
para apressar a devolução dos repasses sem medir as consequências 
macroeconômicas, levou a queda dos créditos junto a ele caírem de 13% para 
apenas 4% da DBGG! 

Quanto à devolução dos IHCD, seria risível se não fosse trágico 
socialmente: representavam, em 2015, 1,3% da DBGG. Caíram para metade da 
participação em novembro de 2019: 0,7%, ou seja, de 0,9% do PIB para 0,5% 
do PIB. À custa de que? Inércia da Caixa Econômica Federal em seu programa 
Minha Casa Minha Vida. Os pobres brasileiros pagam mais uma vez pelo 
conflito de interesses entre o ministro da Economia, ex-banqueiro de 
negócios, e os bancos públicos. Sua obsessão é “desestatizar o mercado de 
crédito” para quando ele voltar à iniciativa privada... Emprestar a pobres?! 

Enquanto a participação dos créditos concedidos às Instituições 
financeiras públicas Federais caiu de 14,4% para 4,7% do total da DBGG, o 
endividamento externo, no mesmo período, elevou-se de 6,7% para 13,1% do 
total. Nessa página infeliz de nossa história, o neoliberalismo, em sua gana 
contra o Estado, troca dívida interna por dívida externa, ou seja, 
financiamento em moeda nacional pelo realizado em moeda estrangeira. Já 
vimos esse filme antes... E ele não termina bem. 

Conclusão 
Louvadores de O Mercado o tratam como um ser sobrenatural, porque 

estaria onipresente em todas as relações humanas, estando nele incrustrada a 
sociedade. No desejado por eles, tudo é precificado. Assim, quem nele se 
enriquecer torna-se onipotente. Pode comprar tudo e todos. Glória máxima a 
O Mercado como um Deus, aleluia, é ele ser também onisciente. Sabe tudo! 

Nesse sentido, seguindo a seta do tempo, seus representantes videntes 
adivinham o futuro e o antecipam com certeza absoluta. Demonstram-na em 
todas as profecias de início de ano. Infelizmente, em todos anos, choques 
aleatórios e exógenos a O Mercado, pelos quais obviamente ele não é culpado, 
não permitem suas confirmações. Isso escapa à sua onipotência. Há uma 
contradição lógica entre essa e a onisciência. 

Os crentes não percebem sua ambiguidade, isto é, o fato de uma 
realidade, pessoa ou sociedade se apresentar sob o aspecto de duas verdades 
diferentes ou contrárias, ou mesmo duas faces. Ninguém sabe qual é a 
verdadeira. O senso da ambiguidade é perceber o ser humano e a sociedade 
humana trazer em si o melhor e o pior.  
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Segundo Edgar Morin, a segunda coisa necessária para esse 
entendimento do mundo real é reconhecer a ambivalência: quando um 
processo apresenta dois aspectos de valores diferentes e às vezes contrários, 
é ambivalente. Por exemplo, o capitalismo explora a força do trabalho, por 
um lado, mas propicia barganha e direitos aos assalariados não disponíveis 
antes aos escravos. Outro exemplo, a globalização consagra a hegemonia de O 
Mercado em escala planetária, mas permite a retomada da prosperidade na 
Ásia, perdida há séculos, e  assim tira milhares da miséria na China e na Índia. 

“É preciso ter sensibilidade para as contradições: quando chegamos, 
pelo estudo e pela análise, a duas verdades contraditórias, nosso hábito lógico 
consiste em mudar de raciocínio para eliminar a contradição. O que ocorre 
não apenas nos problemas políticos e sociais, mas também na Física. É preciso 
assumir e transcender as contradições”. 

A inadequação, sentida por nós, se dá entre nossos saberes 
especializados, compartimentados entre disciplinas, e entre os problemas 
multidimensionais, transnacionais, globais, planetários. A divisão das 
disciplinas nos torna incapazes de apreender a complexidade global. Emerge 
das interações e retroações entre os processos econômicos, políticos, 
religiosos, demográficos, científicos, técnicos, etc.  

Os especialistas de O Mercado têm o pensamento muito 
compartimentado. Os economistas, ao enxergarem apenas a dimensão 
econômica, encontram muita dificuldade para entender as relações entre ela 
e as demais dimensões. Ao separar sua área de atividade, quebra a 
complexidade do mundo em partes isoladas, diminuindo as chances de 
compreensão e reflexão. Daí a incapacidade para analisar a crise brasileira. 

O conhecimento pertinente é capaz de situar toda informação no 
contexto político, social e psicológico, onde se insere. Concebe 
simultaneamente a retroação – um fenômeno circular, no qual o próprio efeito 
atua sobre a causa – e a recursão – um processo onde os efeitos 
retroalimentam suas causas.  

Diz Edgar Morin: “se não houver essas múltiplas sensibilidades para a 
ambiguidade, para a ambivalência (ou a contradição), para a complexidade, 
será muito pequena a capacidade de entender o sentido dos acontecimentos. 
A compreensão humana comporta o entendimento não só da complexidade do 
ser humano, mas também das condições onde são modeladas as mentalidades 
e praticadas as ações.” 

Para entender o capitalismo financeiro como um sistema complexo é 
necessário, por exemplo, compreender as interações entre o multiplicador de 
fluxo de renda e o de estoque acumulados de ativos, entre os quais, a forma 
de manutenção de riqueza mais líquida através da moeda. Pelo efeito 
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multiplicador, um aumento nos investimentos gera um aumento 
proporcionalmente maior na renda.  

O sistema bancário cria moeda é através do multiplicador monetário. 
Quando um banco faz um empréstimo, ele deposita o valor desse crédito na 
conta corrente do cliente tomador do financiamento. Se esse cliente paga 
renda e os recebedores dela depositarem o dinheiro novamente no sistema 
bancário, este terá reservas emprestáveis no mesmo valor. Caso as rodadas de 
empréstimos-depósitos-empréstimos prosseguissem sem haver saque de papel-
moeda, isto é, um vazamento do sistema bancário, ou exigência de 
recolhimento compulsório de uma fração dos depósitos para reserva bancária 
junto ao Banco Central, o multiplicador seria potencialmente infinito. 

O multiplicador de renda é um tipo de multiplicador de gastos. Uma 
variação em investimento, gasto governamental ou exportações líquidas induz 
variação no valor agregado (renda composta de salário, lucro, juro e aluguel) 
superior à variação inicial nos gastos. 

Essa variação inicial provoca um incremento primário sobre a renda 
daqueles agentes econômicos recebedores desses gastos. Eles ampliarão seu 
consumo, seja com recursos próprios, seja com recursos tomados emprestados 
de terceiros, de acordo com a propensão marginal a consumir, levando a nova 
ampliação da renda.  

Os agentes beneficiados por esse incremento secundário também 
aumentarão seu consumo, provocando novo acréscimo de renda, e assim por 
diante, na sequência riqueza-crédito-gastos-renda. Por meio dessa 
multiplicação, as elevações de consumo induzidas pelo gasto inicial fazem, no 
final, a renda crescer acima da própria variação inicial da despesa. 

A leitura pré-keynesiana da macroeconomia keynesiana deduz, 
matematicamente, o multiplicador ser igual ao inverso da “propensão 
marginal a poupar”, conforme é denominada pela síntese neoclássica. 
Significa o multiplicador de gastos autônomos ser inversamente proporcional à 
fração de retirada (aplicações em outros ativos) por ciclo de gastos, ou seja, à 
diferença entre a unidade e a fração gasta novamente, devido à “propensão 
marginal a consumir”.  

Depois de todas as rodadas ou ciclos de gastos, o aumento total na 
renda será a resultante de todos os gastos em consumo acumulados. Haverá, 
concomitantemente, aumento no total de aplicações em ativos financeiros 
usados como lastros ou passivos bancários dos empréstimos efetuados pelos 
bancos para alavancar os gastos, seja em consumo, seja em investimento. 

Para os bancos, havendo demanda por endividamento dentro das 
condições exigidas (juros precificando o risco de perda e garantias colaterais), 
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novos empréstimos são concedidos. Se isso não ocorrer, são feitas aplicações 
financeiras em carteiras de títulos e valores mobiliários.  

O setor bancário tem de oferecer produtos financeiros com prazos 
adequados para administrar os hiatos de durations, existentes entre os prazos 
médios ponderados (pelos valores presentes relativos dos fluxos de caixa) de 
vencimentos de seus ativos e passivos. É necessário articular os conceitos 
dinâmicos de multiplicador de gastos e de moeda, para entender como renda 
e funding são multiplicados, paralelamente, ao longo do tempo futuro. Trata-
se de um processo dinâmico de retroalimentação. 

Economistas formados na ortodoxia pré-keynesiana adotam, talvez 
inconscientemente, sem desconfiar do malfeito à sua reputação e aos outros, 
a Lei de Say. Ao crer a oferta criar a própria demanda, o financiamento ao 
investimento só poderia ocorrer, de modo a manter o imaginário equilíbrio 
entre oferta e demanda agregada, via uma intermediação financeira neutra, 
onde os bancos canalizassem exatamente “a poupança” (sobra do fluxo de 
renda não gasto em consumo) para o investimento.  

Qualquer crédito a mais desequilibraria a demanda além da oferta, 
provocando inflação e, em consequência, uma “poupança forçada”: menor 
consumo pela perda de poder aquisitivo. Por isso, a ortodoxia abomina crédito 
e, em especial, bancos públicos! 

Os bancos públicos são instrumentos-chave para concessão de crédito 
direcionado de modo o país sair da atual recessão econômica. Porém, com a 
deficiência na Razão de Alavancagem (relação entre o patrimônio de 
referência e a exposição total em ativos), permanecerão inertes. Não há 
política de crédito nesse (des)governo. Só incentiva o mercado de capitais 
com uma taxa de juro básica praticamente zerada em termos reais. 

Em termos de custo fiscal e orçamentos governamentais, as instituições 
financeiras públicas federais podem “fazer mais por menos”. São até nove 
vezes mais, grosso modo, se a exigência de capital fosse 11% do total de 
ativos (sem os ponderar por riscos), e comparando com o valor em dinheiro 
necessário para executar diretamente políticas públicas. Rende muito mais a 
mesma quantidade de recursos ser para capitalizar os bancos públicos para 
fazer empréstimos e tomar depósitos. Assim, essas instituições poderiam gerar 
políticas públicas cujo gasto efetivo sairia por cerca de 10% do custo de 
oportunidade fiscal. 

Os fiscalistas ortodoxos, representantes de O Mercado na equipe 
econômica do ex-banqueiro de negócios travestido de todo-poderoso ministro 
da Economia, não se apresentam como economistas bem formados, agindo 
para criar um futuro dinâmico na economia brasileira. Agem como meros 
contabilistas preocupados apenas com o equilíbrio permanente no Orçamento 
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Geral da União. É lamentável a indiferença deles quanto à estagnação e ao 
imenso desemprego vigentes atualmente no Brasil. 
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