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Ignácio Rangel, em seu livro clássico “A Inflação Brasileira”, 

publicado em 1963, defendia a implantação plena do capitalismo 

financeiro no Brasil ser uma necessidade básica para o 

desenvolvimento do país. Reconhecia a dificuldade da defesa pública 

de sua tese. 

“Não será fácil explicar ao homem da rua todo o nosso 

desenvolvimento e nossa própria soberania nacional dependerem de 

ser levado a bom termo o trabalho desses banqueiros com interesse 

pela indústria ou desses industriais com interesse pelo negócio do 

dinheiro, entre os quais, devemos destacar o próprio Estado. Ele é o 

maior banqueiro e, afinal, é o primeiro candidato aos recursos 

financeiros a serem mobilizados” (Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; 

1963; página XVII). 

Rangel foi precursor em diversos temas. Advogado, ao fazer a 

conexão entre o Direito e a Economia, leu “O Capital Financeiro” (1911) 

de Rudolf Hilferding e anteviu o capitalismo financeiro brasileiro como 

a fusão de capital industrial e capital financeiro. 

Hoje, 60 anos após, vemos a gradual ampliação do mercado de 

capitais no Brasil. Mescla-se com a economia de endividamento 

bancário. O processo de abertura de capital (IPO) amplia as 

possibilidades de ofertas subsequentes de ações (follow-on). As 

empresas não-financeiras capitalizadas têm maior probabilidade de 

ganhar economia de escala e maior rentabilidade patrimonial com a 

alavancagem financeira, isto é, uso de recursos de terceiros. 

O nacional-desenvolvimentismo, antes do golpe militar de 1964, 

teve a experiência governamental com San Tiago Dantas, como 

ministro da Fazenda, e Celso Furtado, como ministro do Planejamento. 

Lançou o Plano Trienal, um programa com propostas de reformas 

institucionais para resolução de problemas estruturais do país.  
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Entre as medidas estava o controle do déficit público e, ao 

mesmo tempo, a adoção da política desenvolvimentista com captação 

de recursos externos para a realização das chamadas “reformas de 

base”. As medidas econômicas, sociais e políticas de caráter 

nacionalista previam maior intervenção do Estado na economia e maior 

controle dos investimentos estrangeiros no país, mediante a 

regulamentação das remessas de lucros para o exterior. 

Na ampla denominação de reformas de base, incluíam-se as 

reformas bancária, fiscal, urbana, agrária, educacional e eleitoral. Os 

progressistas defendiam o direito de voto para os analfabetos e os 

militares de patentes subalternas.  

A reforma bancária e do mercado de capitais com o objetivo de 

ampliar o acesso ao crédito pelos produtores foi estabelecida pela Lei 

nº 4.595 de 31 de Dezembro de 1964, fim do ano do golpe militar. 

Durante décadas, continuaram as reclamações, tanto as empresariais, 

quanto as de economistas desenvolvimentistas, quanto à insuficiência 

de funding, isto é, fontes de financiamento para crescimento 

sustentado em longo prazo. 

Porém, a possibilidade de um processo de multiplicação 

monetária se alterou. No fim do ano 2019, o crédito ampliado era 

138% do PIB. No fim do primeiro trimestre de 2021, ele atingiu o pico 

de 163% do PIB, mas caiu no fim do segundo para 157% do PIB 

(confira no Anexo Estatístico). Demonstrou capacidade de aumentar 

quase 20 pontos percentuais em um ano e meio! 

A queda no último trimestre ocorreu em função da apreciação da 

moeda nacional. Com isso, a dívida externa contabilizada em reais caiu 

de R$ 1,977 trilhão para R$ 1,750 trilhão. Fenômeno similar tinha 

ocorrido no último bimestre do ano passado. O endividamento externo 

do governo geral é R$ 180,7 bilhões (10%), das empresas R$ 1.551 

bilhões (89%) e empréstimos tomados, além de títulos emitidos no 

exterior por entidades sem fins lucrativos, por famílias somam só R$ 

18,6 bilhões (1%). 

O crédito ampliado se divide entre empréstimos e financiamentos 

(36% do total), títulos de dívida (44%) e dívida externa (20%). 

Destacam-se: no primeiro grupo, sistema financeiro nacional com 

33%, no segundo, títulos de dívida pública com 37%, e no terceiro 

empréstimos externos com 14%. 



Em suas três subdivisões, no caso do governo geral, títulos de 

dívida pública representam 82% (R$ 4,641 trilhões), 3% são 

empréstimos externos, 4% títulos (bonds) emitidos no mercado 

externo e 8%% títulos de dívida pública detidos por não residentes, 

denominados e liquidados em reais. Somente 3% do endividamento do 

governo geral são através de financiamentos do sistema financeiro 

nacional. 

Empresas não-financeiras tomam 38% (R$ 1.609 bilhões) do 

sistema financeiro nacional, 13% (R$ 550 bilhões) em títulos emitidos 

no mercado doméstico (debêntures e notas comerciais), e 8% (R$ 328 

bilhões) em títulos securitizados (CRI, CRA, FIDC, etc.), onde os 

créditos utilizados como lastro são dívidas empresariais. O 

endividamento externo corporativo (R$ 1.659 bilhões ou 39% do total) 

somam empréstimos (36%), títulos emitidos no mercado externo (2%) 

e títulos de dívida detidos por não residentes, denominados e 

liquidados em reais (1%). 

Finalmente, as famílias tomam 92% em empréstimos do sistema 

financeiro nacional, 3% em operações de crédito dos fundos de pensão 

e de consórcios, 3% em operações de crédito de fundos constitucionais 

não incluídos na carteira do SFN e empréstimos do FIES (Fundo de 

Financiamento Estudantil), 2% em instrumentos de securitização. 

Em síntese, o sistema financeiro nacional concede mais 

empréstimos para as famílias (58%), o mercado de títulos é dominado 

pelo setor público (83%) e o mercado financeiro externo é mais 

utilizado por empresas (65%) se comparado ao governo (34%). No 

caso de empresas, mais de ¾ (77%) do financiamento vem do 

mercado de crédito e quase ¼ (23%) do mercado de títulos.  Existirá 

uma “divisão internacional do financiamento” com as pequenas e 

médias empresas tomando financiamento no Brasil e as grandes 

corporações tomando dívida externa e/ou operando no mercado de 

capitais? 

Os Haveres Financeiros (M4), gerados no sistema financeiro 

nacional, cresceram de R$ 7,256 trilhões (100% do PIB) no fim de 

2019 para R$ 8,886 trilhões (111% do PIB) no fim do 1º. semestre de 

2021.  Deveu-se ao crescimento da poupança (renda recebida sem 

gasto em consumo) e sua reprodução ampliada por juros compostos, 

principalmente, em fundos (45% do total com crescimento em 12 

meses até junho de 14%), depósitos a prazo (20% e taxa de 18%), 

depósitos de poupança (12% e taxa de 9%), títulos do Tesouro 



Nacional em poder dos residentes no país do setor não financeiro, 

adquiridos em operações definitivas (6% e taxa de 31%). O país tem 

relativa autonomia financeira. 

Os resultados do Censo de Capitais Estrangeiros de 2000, 

realizado pelo Banco Central, mostraram a retomada em larga escala 

dos investimentos estrangeiros para o Brasil, a partir de meados da 

década dos anos 90, trouxe, relativamente, pouca contribuição para 

setores com maior saldo e maior corrente de comércio externo. 

Dirigiram-se, em sua maioria, para segmentos tipicamente deficitários 

ou com baixo comércio exterior.  

A empresa controlada pelo capital estrangeiro gera um 

significativo déficit comercial. Além desse efeito, os maiores gastos 

com juros, remessas de lucros e pagamentos de royalties tornaram a 

empresa industrial com participação majoritária do capital estrangeiro 

a principal responsável pelo déficit em transações correntes do país. 

O país possui ainda dependência tecnológica, por não ter exigido 

como contrapartida a transferência das técnicas para a engenharia 

nacional. Sendo assim, não tem como colocar restrição ao capital 

produtivo estrangeiro.  

Poderia adotar políticas, como outros países de economia 

emergente fazem, para estimular e atrair o capital estrangeiro para 

setores exportadores e/ou para segmentos com maior integração do 

país nos fluxos internacionais de comércios. Integrar-se-ia nas cadeias 

globais de valor, isto é, o conjunto de atividades, instaladas em 

diversos países, necessárias à produção e à entrega do produto ao 

consumidor final. 

As multinacionais trouxeram as fábricas montadoras de 

automóveis, por exemplo, mas não transferiram suas inteligências. O 

uso da engenharia local seria útil para adaptar os modelos estrangeiros 

às condições brasileiras. A criação de uma plataforma local constituiria 

um mercado para inovação, criada por engenharia brasileira.  

Em uma política nacionalista e social-desenvolvimentista, teria 

sido exigida essa transferência tecnológica e vendido caro o acesso ao 

mercado interno brasileiro, mas os neoliberais o entregaram de graça. 

Face ao potencial de sua escala, por conta da enorme população 

brasileira, com a adoção de uma política de crescimento e distribuição 



de renda mais adequada, seria “o ativo” mais atraente às empresas 

multinacionais. 

Hoje, observa-se o encerramento ou a redução das atividades no 

Brasil de multinacionais estrangeiras de diferentes setores industriais 

(Ford, Mercedes-Benz, Sony, LG, etc.). A estagnação da renda e a 

diminuição da escala na economia brasileira comprometem a 

competividade e a evolução futura dos negócios destas empresas. Há 

também a reconfiguração das cadeias globais de valor frente ao avanço 

das tecnologias digitais e das estratégias de desenvolvimento industrial 

adotadas nos últimos anos por países desenvolvidos e por emergentes 

com economias dinâmicas. 

A transformação digital enseja a fragmentação dessas empresas, 

com cada função podendo ser localizada em um nó da rede complexa, 

onde seja mais conveniente. A produção brasileira e de outros países 

da região poderá ser feita em tempo real por um centro de controle e 

planejamento instalado em outro país.  

Por isso, a atratividade de um país está cada vez mais apoiada 

não apenas no tamanho de seu mercado, mas também na capacitação 

tecnológica e risco do país. E o Brasil, sob o atual (des)governo está 

se tornando um pária na geopolítica e geoeconomia mundiais! 

A presença de multinacionais no Brasil está se reduzindo a um 

nível mínimo necessário para atendimento dos diminutos mercados 

locais ou próximos. Em setores onde o país tem ou pode ter 

protagonismo internacional (agroindústria, bioeconomia, óleo e gás, 

energia renovável, extração de metais, terras raras para 

semicondutores, etc.), deverão ser mantidas as subsidiárias com 

inteligência mais agregadora de valor. 

O agronegócio e a mineração, setores da economia considerados 

primários-exportadores, ganham mercado externo, devido ao câmbio 

favorável e à alta da demanda por commodities, sobretudo a China. O 

peso da agropecuária na economia passou de 6,8%, no primeiro 

trimestre de 2016, para 12,6% em igual período de 2021.  

Em 2020, com a queda do PIB em 4,1%, houve o maior salto da 

participação do agronegócio (sem separação entre agropecuária, 

indústria e serviços), na série histórica da ESALQ-USP, de 20,5% do 

PIB, em 2019, para 26,6%. A participação do extrativismo mineral na 

economia passou de 0,9% para 3,5% do PIB na mesma comparação. 



Atualmente, há muito mais tecnologia embutida na exportação 

de commodities agrícolas e minerais, por exemplo, Internet das Coisas 

(IoT) no agronegócio digital e uso de veículo autônomo em mineração. 

Mas os desafios tecnológicos para a economia e a sociedade brasileira 

não ficarem mais obsoletas envolvem não só IoT, mas também rede 

5G, agtech e agfintech, telemedicina, infraestrutura de 

telecomunicações, transformação digital, iluminação pública em led, 

mobilidade urbana, eletrificação de veículos, logística (rodovias-

ferrovias-portos-aeroportos) para e-commerce, petróleo e gás, energia 

elétrica e energias renováveis, entre outras inovações. 

Ficará o país condenado a ser “a fazenda do mundo”, enquanto 

“a indústria do mundo” é a China, “o serviço digital do mundo” é a 

Índia e “a energia do mundo” é a Rússia? 

Boa notícia: autonomia financeira. Má notícia: dependência 

tecnológica. Desafio: eleger um governo não negacionista da Ciência 

& Tecnologia! 

Para ler mais sobre esse tema, faça download do meu novo livro 

digital com comentários analíticos sobre uma pesquisa de fatos e 

dados: 

 

Fernando Nogueira da Costa. Política e Planejamento Econômico. Blog 

C&C, julho 2021 
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Anexo Estatístico 

 

 

CRÉDITO AMPLIADO dez/19 em % % PIB dez/20 em % % PIB jun/21 em % % PIB

SALDO TOTAL / R$ bilhões 10231,5  100% 138  11951,6  100% 161  12548,5  100% 157  

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3680,8  36% 51% 4239,9  35% 57% 4437,3  35% 55%

Sistema Financeiro Nacional 3449,1  34% 48% 3975,7  33% 54% 4168,4  33% 52%

Crédito das EFPC, Consórcios, etc. 95,8  1% 1% 108,9  1% 1% 112,9  1% 1%

Fundos Sociais (FIES) 135,8  1% 2% 155,2  1% 2% 156,1  1% 2%

TÍTULOS DE DÍVIDA 4476,2  44% 62% 5144,6  43% 69% 5569,2  44% 69%

Títulos de Dívida Pública 3683,8  36% 51% 4354,2  36% 59% 4641,0  37% 58%

Títulos Privados (debêntures) 481,9  5% 7% 501,1  4% 7% 548,9  4% 7%

Securitizados (CRI/CRA/FIDC) 310,6  3% 4% 289,3  2% 4% 379,4  3% 5%

DÍVIDA EXTERNA 2074,5  20% 29% 2567,0  21% 35% 2542,0  20% 32%

Empréstimos 1409,2  14% 19% 1774,8  15% 24% 1750,7  14% 22%

Títulos Emitidos no Exterior 256,8  3% 4% 360,1  3% 5% 304,6  2% 4%

Títulos Emitidos no Brasil 408,5  4% 6% 432,1  4% 6% 486,8  4% 6%

SALDO - GOVERNO GERAL 4539,9  44% 63% 5371,6  45% 72% 5667,2  45% 71%

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 141,0  1% 2% 163,0  1% 2% 161,6  1% 2%

Sistema Financeiro Nacional 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Crédito das EFPC, Consórcios, etc. 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fundos Sociais (FIES) 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TÍTULOS DE DÍVIDA 3683,8  36% 51% 4354,2  36% 59% 4641,0  37% 58%

Títulos de Dívida Pública 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Títulos Privados (debêntures) 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Securitizados (CRI/CRA/FIDC) 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DÍVIDA EXTERNA 715,1  7% 10% 854,3  7% 12% 864,6  7% 11%

Empréstimos 139,4  1% 2% 180,1  2% 2% 180,7  1% 2%

Títulos Emitidos no Exterior 176,2  2% 2% 262,3  2% 4% 221,7  2% 3%

Títulos Emitidos no Brasil 399,5  4% 6% 412,0  3% 6% 462,3  4% 6%

SALDO - EMPRESAS (PJ) 3478,3  34% 48% 4128,1  35% 56% 4264,2  34% 53%

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1381,7  14% 19% 1686,3  14% 23% 1728,6  14% 22%

Sistema Financeiro Nacional 1291,1  13% 18% 1570,5  13% 21% 1609,1  13% 20%

Crédito das EFPC, Consórcios, etc. 34,0  0% 0% 43,8  0% 1% 44,8  0% 1%

Fundos Sociais (FIES) 56,6  1% 1% 71,9  1% 1% 74,6  1% 1%

TÍTULOS DE DÍVIDA 752,2  7% 10% 748,5  6% 10% 876,9  7% 11%

Títulos de Dívida Pública 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Títulos Privados (debêntures) 481,9  5% 7% 501,1  4% 7% 548,9  4% 7%

Securitizados (CRI/CRA/FIDC) 270,4  3% 4% 247,4  2% 3% 328,0  3% 4%

DÍVIDA EXTERNA 1344,4  13% 19% 1693,3  14% 23% 1658,8  13% 21%

Empréstimos 1254,9  12% 17% 1575,4  13% 21% 1551,4  12% 19%

Títulos Emitidos no Exterior 80,6  1% 1% 97,9  1% 1% 82,9  1% 1%

Títulos Emitidos no Brasil 9,0  0% 0% 20,1  0% 0% 24,5  0% 0%

SALDO - FAMÍLIAS (PF) 2213,3  22% 31% 2451,9  21% 33% 2617,1  21% 33%

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2158,1  21% 30% 2390,6  20% 32% 2547,2  20% 32%

Sistema Financeiro Nacional 2017,0  20% 28% 2242,2  19% 30% 2397,7  19% 30%

Crédito das EFPC, Consórcios, etc. 61,8  1% 1% 65,1  1% 1% 68,0  1% 1%

Fundos Sociais (FIES) 79,2  1% 1% 83,3  1% 1% 81,5  1% 1%

TÍTULOS DE DÍVIDA 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Títulos de Dívida Pública 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Títulos Privados (debêntures) 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Securitizados (CRI/CRA/FIDC) 40,2  0% 1% 41,9  0% 1% 51,3  0% 1%

DÍVIDA EXTERNA 15,0  0% 0% 19,4  0% 0% 18,6  0% 0%

Empréstimos 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Títulos Emitidos no Exterior 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Títulos Emitidos no Brasil 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PIB  7 251 100%  7 410 100%  8 016 100%

Fonte: Nota para Imprensa do Banco Central do Brasil (julho 2021) - elaboração de Fernando Nogueira da Costa



 

Em seguida, apresento gráficos de: Ernani Teixeira Torres Filho, Luiz 

Macahyba e Norberto Montani Martins. Desafios do Crédito Corporativo 

de Longo Prazo: do BNDES à Intermediação Privada. São Paulo:  IEDI, 

maio 2021. Demonstram a expansão do mercado de capitais com a 

queda da Selic e o atrofiamento do BNDES com a troca da TJLP pela 

TLP mais elevada. 

A emissão de títulos privados tomou, pela primeira vez, uma posição 

proeminente em um mercado tradicionalmente suprido por recursos 

públicos, intermediados pelo BNDES. Esse cenário é muito diferente do 

existente no início dos anos 2010. O desafio à época era completar o 

mercado de crédito brasileiro com um segmento privado capaz de 

suprir recursos de longo prazo por meio do mercado de capitais. 

Tabela 35 – Meios de pagamento ampliados
1/

                             Saldos em final de período R$ milhões 

Período M1 M2

PMPP
2/ Depósitos Total Depósito de Títulos Privados emitidos pelo SFN Total

à vista
3/ poupança

Depósitos Letras Letras de Outros
5/ Total

a Prazo Financeiras Crédito
4/

 

2019 Dez 228 309 219 413 447 722 849 177 1115 229 350 793 295 752 40 749 1802 523 3099 422

Part. 3% 3% 6% 12% 15% 5% 4% 1% 25% 43%

2020 Dez 308 889 332 218 641 108 1039 907 1739 246 251 338 276 139 50 483 2317 206 3998 221

Part. 4% 4% 8% 12% 21% 3% 3% 1% 27% 47%

2021 Jun* 283 023 333 561 616 583 1033 049 1804 325 253 273 269 423 59 363 2386 384 4036 017

Part. 3% 4% 7% 12% 20% 3% 3% 1% 27% 45%

Variação %

ano -8,4 0,4 -3,8 -0,7 3,7 0,8 -2,4 17,6 3,0 0,9

12 meses 4,7 26,4 15,5 9,0 17,7 -10,5 -7,8 33,6 10,9 11,1

Período M3 M4 Haveres de % PIB

não

Quotas de Operações Operações Total Títulos Total residentes

fundos compromis- Compromis- federais9/

monetários6/sadas com sadas com      

títulos títulos

federais7/ privados8/

  

2019 Dez 3 513 686 135 546 64 819 6 813 474  442 970 7 256 444 493 227 7 251 238

Part. 48% 2% 1% 94% 6% 100%  100,1%

2020 Dez 3 812 713 152 748 71 875 8 035 558  410 775 8 446 332 570 260 7 410 321

Part. 45% 2% 1% 95% 5% 100%  114,0%

2021 Jun* 4 041 000 177 536 65 203 8 319 757  565 944 8 885 701 638 741 8 015 526

Part. 45% 2% 1% 94% 6% 100% 110,9%

Variação %

ano 6,0 16,2 -9,3 3,5 37,8 5,2 12,0

12 meses 14,1 16,9 -11,6 12,4 31,0 13,4 37,5

Fonte: Nota para Imprensa do Banco Central do Brasil (julho 2021) - elaboração de Fernando Nogueira da Costa



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Em seguida, gráficos dos Boletins e Relatórios da ANBIMA. 

As ofertas de ações confirmaram a tendência de crescimento tiveram 

desempenho relevante, tanto em IPOs (ofertas iniciais de ações), 

quanto em follow-ons (ofertas subsequentes de ações). No ano 2021, 

os ativos de renda variável já somam até junho R$ 68 bilhões em 

captações: 84% a mais em comparação com igual período do ano 

anterior. Fundos de investimentos (46,4%) e investidores estrangeiros 

(34,8%) seguem como maiores subscritores de ações, sem alterações 

relevantes nos percentuais de distribuição relativamente ao ano de 

2020. 

 



Entre os títulos emitidos, as debêntures lideraram em volume. Entre 

janeiro e maio deste ano (2021), o volume captado por esses ativos 

foi cerca de duas vezes maior se comparado ao mesmo período do ano 

passado (2020).  

 

As principais destinações dos recursos captados pelas debêntures em 

2021 foram para capital de giro (31,3%) e investimento em 

infraestrutura (18,8%), representando praticamente metade do 

montante.  

Quanto ao perfil dos subscritores das ofertas, não houve alteração 

significativa, pois permanecem sendo, em sua maioria, intermediários 

e demais participantes ligados à oferta (45%) e fundos de investimento 

(34,7%). Bancos “encarteiram” debêntures, seja na própria carteira 

como “crédito corporativo”, seja na administração de recursos de 

terceiros, isto é, Fundos de Crédito Privado para investidores. 

 



 

 

 

Em 2020, os recursos dos segmentos Private e Varejo, incluindo o 

volume da Previdência Aberta no Private, totalizaram R$ 3,7 trilhões. 

Corresponde ao crescimento de 13,4% em relação a 2019, tornando-

se a maior variação anual da série histórica iniciada em 2014.  



Entre os segmentos, o Varejo Tradicional exibiu o maior avanço no ano 

de 2020 frente a 2019: 20,3%. O Private desponta em seguida, com 

variação de 13,5%, encerrando o ano com o maior estoque do período, 

de R$ 1,5 trilhão. Mesmo retirando os recursos destinados para 

Previdência Complementar (EAPC) a variação foi muito próxima, 14%. 

Já o Varejo de Alta Renda registrou menor elevação de 6,7%. 

 

A implementação do auxílio emergencial, para 53,9 milhões 

necessitados, justificam o desempenho do Varejo Tradicional. A maior 

parcela de seu estoque é da poupança, correspondendo a 69,6% do 

total, seguida dos fundos de renda fixa e CDB, com participações de 

10,4% e 9,9%, respectivamente. 

No Varejo de Alta Renda, os títulos e valores mobiliários representam 

a maior parte da carteira, 44,5%. Além disso, o estoque atingiu R$ 470 

bilhões do total do segmento (R$ 1 trilhão) e encerrou o ano com 

aumento de 30,8% em relação a 2019. Somente o CDB mostrou 

variação de 72,3% em seu volume financeiro, alcançando R$ 187,4 

bilhões. 

No segmento Private, os ativos ligados a renda variável (ações e fundos 

de ações) cresceram em volume financeiro, respectivamente, 38,9% e 

20,4%, em relação a 2019. Finalizaram o ano com estoque de R$ 310,5 

bilhões e R$ 125,2 bilhões, somando R$ 435,7 bilhões em ações. A 

rentabilidade de 2,92% do Ibovespa no mesmo período foi 

decepcionante. Enquanto isso, os fundos de renda fixa viram seu 

estoque diminuir 23,3%, resultado da fuga de capitais. 

  



No período do “pandemônio da pandemia”, houve o aumento de 27,8% 

no número de contas das pessoas físicas, correspondendo a 105,6 

milhões (não contabilizadas por CPFs). Indica tanto a busca de 

diversificação dos investidores, quanto a consequência direta da 

abertura de contas para recebimento do auxílio emergencial.  

Somente no Varejo Tradicional essa elevação foi de 28,9%, com 

destaque para ações, fundos multimercados e poupança, exibindo 

variação em relação a 2019 de 79,2%, 41,4%, 30%, nesta ordem. No 

Varejo Alta Renda, o aumento foi de 16,6%, liderado pela variação de 

45,5% das ações, seguida pelo CDB com crescimento de 40,2%. Já as 

contas do segmento Private aumentaram só 1,7% em 2020. 

 

 


