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Resumo 

O processo de liberalização financeira no Brasil se iniciou no fim da 
década de 1980 e foi intensificado por toda a década de 1990, não tendo 
cessado até os dias atuais. Foram tomadas medidas de abertura financeira e de 
liberalização financeira interna. Facilitou-se a entrada de capitais estrangeiros e 
a operação de não residentes no mercado doméstico, bem como a saída de 
capitais nacionais para os mercados externos, reformou-se a política cambial e 
houve ampla transformação do setor bancário nacional, com o pretexto de 
aprimorar o Sistema Financeiro Nacional, incluindo a estrutura de financiamento 
de longo prazo. Recentemente, nova rodada de “desrepressão” financeira fora 
iniciada. O governo Michel Temer determinou em 2016 que os empréstimos do 
Tesouro Nacional ao BNDES fossem devolvidos antecipadamente e criou a Taxa 
de Longo Prazo (TLP) em substituição à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), 
afetando sobremaneira a capacidade de financiamento do Banco. A aposta dos 
defensores dessas medidas é que, junto com a queda das taxas de juros reais, 
o mercado de capitais se desenvolva a ponto de assumir o protagonismo no 
financiamento de longo prazo, ao passo que a capacidade de financiamento do 
BNDES se reduza. No entanto, a liberalização financeira aplicada no Brasil não 
logrou sucesso. Os bancos privados não financiam no longo prazo, o mercado 
de capitais não se desenvolveu (tampouco dá sinais de que irá) e 
recorrentemente é necessário tomar medidas de defesa contra ataques 
especulativos e de prevenção a crises cambiais. Sendo assim, os bancos 
públicos, especialmente o BNDES, são imprescindíveis para o desenvolvimento 
econômico brasileiro. Sem a atuação do BNDES o mercado de financiamento de 
longo prazo corre o risco de se tornar raquítico, de modo que os investimentos 
produtivos sejam estrangulados e a economia brasileira se enverede por um 
caminho de longa estagnação e desemprego. 
 
Palavras-chave: Financiamento de Longo Prazo; Liberalização Financeira; 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
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Abstract 
 
 The process of financial liberalization in Brazil began in the late 1980’s and 
was intensified throughout the 1990’s. This process is still being applied 
nowadays. Financial openness and internal financial liberalization measures 
were taken. The entry of foreign capital and the operation of non-residents in the 
domestic market were facilitated, as well as the exit of national capital to foreign 
markets. The exchange policy also was reformed. There was a wide 
transformation of the national bank system. All this measures was taken with the 
goal to improve the national financial system, including the long-term financing 
market. Recently, a new round of internal financial liberalization has started. The 
Michel Temer governement determined in 2016 that the National Treasury loans 
to the National Bank of Economic and Social Development (BNDES) be paid back 
in advance and created the Long-Term Rate (TLP) replacing the Long-Term 
Interest Rate (TJLP), greatly affecting the Bank’s financing capacity. The 
expected result for these last measures is that, together with the drop of real 
interest rates, the capital market develops to the point of taking the leading role 
in long-term financing while the BNDES financing capacity is reduced. However, 
the financial liberalization applied in Brazil was not successfull. The private banks 
did not operate in the long-term financing, the capital market has not developed 
and it is often necessary to take measures to defend against speculative attacks 
and prevent currency crises. Thus, public banks, specially the BNDES, are 
essential for brazilian economic development. Without the BNDES action the 
long-term financing market is in danger of becoming stunted, so that productive 
investiments are strangled and the brazilian economy embarks on a path of long 
stagnation and unemployement. 
 
Key words: Long-Term Financing; Financial Liberalization; National Bank of 
Economic and Social Development 
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INTRODUÇÃO 

O investimento é uma variável crucial para a dinâmica e bom 

funcionamento da economia, de modo que a insuficiência desta variável acarreta 

problemas que se espraiam para todas as outras áreas da economia, afetando 

o nível de emprego, de renda, a taxa de crescimento de longo prazo e as 

condições de vida da população. Para que os investimentos se realizem é 

necessário que haja financiamento de longo prazo, uma vez que este tipo de 

investimento requer uma elevada mobilização de capital e o prazo de maturação 

é longo. Normalmente o financiamento de longo prazo é fornecido pelo setor 

bancário e/ou pelo mercado de capitais.  

No Brasil, historicamente, o financiamento de longo prazo ficou a cargo 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No 

entanto, a partir do início da década de 1980, com a crise da dívida externa e 

ascensão do neoliberalismo, a atuação governamental na economia passou a 

ser duramente criticada e combatida, incluindo a utilização dos bancos públicos 

e, portanto, a atuação do BNDES.  

Baseada nas teorias de equilíbrio geral e dos mercados eficientes e 

aplicando-as ao sistema financeiro, a teoria da repressão financeira advoga pela 

liberalização financeira para que seja alcançado o desenvolvimento do sistema 

financeiro e, a reboque, o desenvolvimento econômico. Defende-se, nesta teoria, 

a liberalização de qualquer restrição a movimentação de capitais, seja 

externamente ou no âmbito doméstico. A liberalização externa, sumariamente, 

diz respeito a abertura da conta de capitais e do mercado de câmbio, ou seja, é 

a facilitação das transações entrada e de saída de capitais e de conversibilidade 

da moeda. A liberalização interna seria, sinteticamente, a desregulamentação e 

abertura do setor bancário, desestatização das instituições financeiras e a fim de 

qualquer interferência governamental na esfera financeira.  

O processo de liberalização financeira no Brasil se iniciou no fim da 

década de 1980 e foi intensificado por toda a década de 1990, não tendo 

cessado até os dias atuais. Foram tomadas medidas de abertura financeira e de 

liberalização financeira interna. Facilitou-se a entrada de capitais estrangeiros e 

a operação de não residentes no mercado doméstico, bem como a saída de 

capitais nacionais para os mercados externos, reformou-se a política cambial e 
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houve ampla transformação do setor bancário nacional, com o pretexto de 

aprimorar o Sistema Financeiro Nacional, incluindo a estrutura de financiamento 

de longo prazo. Recentemente, nova rodada de “desrepressão” financeira fora 

iniciada. O governo Michel Temer determinou em 2016 que os empréstimos do 

Tesouro Nacional ao BNDES fossem devolvidos antecipadamente, afetando a 

disponibilidade de recursos do Banco. Além disso, criou a Taxa de Longo Prazo 

(TLP) em substituição à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), o que afetou 

sobremaneira os custos dos empréstimos do BNDES, de sorte que as taxas do 

mercado se equipararão às taxas oferecidas pelo Banco. Essas duas medidas, 

em conjunto, afetam sobremaneira a atuação do BNDES no mercado de 

financiamento de longo prazo. A aposta dos defensores dessas medidas é que, 

junto com a queda das taxas de juros reais, o mercado de capitais se desenvolva 

a ponto de assumir o protagonismo no financiamento de longo prazo, ao passo 

que a capacidade de financiamento do BNDES se reduza. 

Em contraposição aos defensores da liberalização financeira, a teoria pós-

keynesiana compreende que em um contexto de elevado grau de globalização 

financeira, a liberalização financeira implica uma série de instabilidades ao 

sistema econômico, sobretudo nos países em desenvolvimento, que 

historicamente enfrentam episódios de crises cambiais periódicas. Ademais, 

esta abordagem entende que a ação governamental pode desempenhar um 

papel fundamental para o desenvolvimento da economia capitalista. Esta ação é 

particularmente importante no setor financeiro. Além de medidas regulatórias 

relativas à prevenção de crises e estabilidade do sistema econômico, nesta 

visão, os bancos públicos e os bancos públicos de desenvolvimento podem 

assumir protagonismo no sistema de financiamento dos investimentos, ofertando 

financiamento de longo prazo, atuando de forma anticíclica em momentos 

adversos do ciclo econômico e reduzindo desigualdades regionais. 

Este trabalho pretende constatar que, a despeito das sucessivas medidas 

de liberalização financeira em curso desde o final dos anos 1980, o mercado de 

capitais segue como ator secundário no financiamento de longo prazo, cujo 

protagonismo ainda é desempenhado pelo BNDES.  

O presente trabalho de dissertação será dividido em três capítulos. O 

primeiro será o capítulo teórico, o qual discutirá as teorias que compõe o campo 

da defesa da liberalização financeira, expondo suas origens, argumentos e 



16 
 

proposições. Apresentaremos, em seguida, a crítica pós-keynesiana. Esta crítica 

à teoria convencional se iniciará pelos principais elementos da Teoria Geral de 

Keynes, rompendo com a teoria neoclássica, para em seguida adentrar no 

entendimento da corrente pós-keynesiana sobre o funcionamento das 

economias monetárias de produção e a função que as instituições financeiras 

desempenham no processo de produção e no circuito de financiamento. 

Também será abordada a crítica pós-keynesiana relativa às instabilidades 

econômicas causadas pela desregulamentação e abertura financeira. A 

discussão sobre a funcionalidade do sistema financeiro para o desenvolvimento 

econômica à luz da teoria pós-keynesiana fechará o primeiro capítulo. 

O segundo capítulo apresentará uma abordagem histórica. Será feito um 

levantamento das principais medidas de abertura e liberalização financeira 

interna, bem como as justificativas para tais medidas e os resultados esperados 

pelos governantes. Também serão discutidos acontecimentos de ordem política 

e econômica, interna e externamente, que impactaram de alguma maneira o 

arranjo e funcionamento dos sistemas financeiros internacional e nacional. 

O terceiro e último capítulo trará dados do setor bancário e do mercado 

de capitais. Além de demonstrar que o financiamento de longo prazo continua 

protagonizado pelo BNDES, e que o mercado de capitais não assumiu este 

papel, tal como os defensores da liberalização financeira acreditavam (e ainda 

acreditam). Ademais, será traçado um paralelo entre a evolução – temporal - do 

setor bancário e do mercado de capitais e as medidas de liberalização adotadas 

(apresentadas no capítulo II), afim de averiguar a efetividade da liberalização em 

relação aos objetivos aspirados por seus idealizadores, sobretudo os impactos 

da liberalização para o financiamento de longo prazo. 
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1. SISTEMA FINANCEIRO E BANCOS: QUADRO TEÓRICO  

1.1. Introdução 

O debate acerca da liberalização financeira e de seus efeitos para os 

sistemas financeiros locais e para o desenvolvimento econômico abarca 

diversas correntes teóricas, com concepções e propostas opostas. A vertente 

teórica que defende a liberalização financeira está inserida no mainstream da 

teoria econômica. Todavia, também dentro do mainstream econômico há visões 

divergentes sobre o tema. No campo dos teóricos ditos heterodoxos, e refratários 

a liberalização financeira como proposta pela visão convencional, se destaca a 

abordagem pós-keynesiana, com um entendimento essencialmente diferente da 

visão convencional.  

A defesa da liberalização financeira baseia-se, grosso modo, nos modelos 

neoclássicos de equilíbrio geral1, na hipótese dos mercados eficientes aplicado 

ao sistema financeiro e na Teoria da Intermediação Financeira convencional, e 

dispõe de uma gama de argumentos (que serão discutidos no decorrer deste 

capítulo) que dizem respeito a duas esferas de liberalização financeira, uma 

externa e outra interna. Sumariamente, em países em desenvolvimento, a 

liberalização financeira externa é concernente com a abertura da conta de 

capitais e com a conversibilidade monetária; seus benefícios hipotéticos seriam 

observados num aumento da entrada de capitais no mercado doméstico, 

advindos dos países com abundância de capitais, na redução dos custos de 

intermediação financeira, e no aumento da eficiência do mercado financeiro 

doméstico, pela entrada de instituições estrangeiras e pela redução dos riscos 

para os investidores (PANCEIRA E CARCANHOLO, 2002). Por sua vez, a 

liberalização financeira interna se refere a desregulamentação do mercado 

financeiro no âmbito doméstico, e se cristaliza na hipótese da repressão 

financeira (HRF), de Shaw (1973) e Mckinnon (1973), a qual argumenta que a 

atuação estatal no mercado financeiro causa repressão financeira, que se 

manifesta em perturbações no sistema como um todo. De acordo com os 

defensores da “desrepressão financeira”, a intervenção estatal no setor 

financeiro causaria taxas de juros abaixo do nível de equilíbrio, baixos níveis de 

 
1 Walrasianos clássicos e neo-walrasianos. 
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poupança, por conseguinte escassez de investimentos privados, racionamento 

de crédito e preços dos produtos e serviços financeiros elevados. Nesse sentido, 

seria necessário que fossem adotadas reformas liberalizantes para corrigir as 

perturbações, causadas pela atuação estatal, nos sistemas financeiros. 

Em contrapartida, ainda dentro do mainstream econômico, a corrente 

novo-keynesiana, com a abordagem das falhas de mercado, discorda da suposta 

necessidade da liberalização financeira como é sugerida pela teoria 

convencional. Essa visão considera que a assimetria informacional e a 

incompletude dos mercados financeiros, principalmente nos países em 

desenvolvimento, impedem que haja uma alocação eficiente dos recursos no 

setor financeiro. Por mais que sejam refratários à hipótese dos mercados 

financeiros eficientes, a abordagem das falhas de mercado não rompe com o 

núcleo duro da teoria convencional, pois entendem que os mecanismos do 

mercado são superiores hierarquicamente à instância estatal. No entanto, 

concebem que as falhas de mercado impedem que seja realizado o equilíbrio 

competitivo advogado pela teoria neoclássica. Nesse sentido, esta abordagem 

defende que sejam realizadas reformas no sentido de mitigar as ditas falhas de 

mercado para um melhor funcionamento do mercado. 

À revelia das formulações teóricas que advogam em favor da liberalização 

financeira e da abordagem das falhas de mercado (ainda que com similaridades 

com esta última, sobretudo quanto à necessidade de uma intervenção estatal no 

sistema financeiro) a corrente teórica pós-keynesiana não assume a 

superioridade hierárquica dos mercados privados em relação à esfera pública. 

Ademais, levando em consideração que, em Keynes, partindo do Princípio da 

Demanda Efetiva (PDE), o investimento é a pedra angular do bom 

funcionamento da economia e, portanto, seu financiamento também se configura 

como variável de suma importância para o ciclo econômico. No entanto, para os 

pós-keynesianos, o processo de financiamento das firmas gera, 

endogenamente, instabilidades ao sistema financeiro e, por conseguinte, ao 

sistema econômico em geral. Nesse sentido, a corrente pós-keynesiana entende 

que a esfera estatal pode, e muitas vezes deve, atuar no sistema financeiro (na 

verdade, não somente nesse setor), como por exemplo, através dos bancos 

públicos (BP) e bancos públicos de desenvolvimento (BPD), para atenuar as 

instabilidades e para promover a geração de renda e trabalho por meio do 
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financiamento aos investimentos. Também é defendida a aplicação de políticas 

macroeconômicas para esses objetivos, como por exemplo, políticas 

monetárias, uma vez que na tradição keynesiana assume-se a não neutralidade 

da moeda.  

O presente capítulo trata das questões teóricas ligadas à corrente dos 

defensores da liberalização financeira e à dos que fazem um contraponto a 

liberalização financeira. O capítulo será divido em duas grandes seções, com 

subseções. A primeira grande seção, que é posterior a esta introdução, trata da 

visão convencional sobre o funcionamento do sistema financeiro, de forma que 

serão discutidas a origem teórica a qual os defensores da liberalização financeira 

se baseiam, para, em seguida, discutir as formulações da teoria que advoga a 

favor da liberalização dos mercados financeiros. Sendo assim, serão abordados 

os modelos neoclássicos de equilíbrio geral, a Teoria da Intermediação 

Financeira Convencional e, por fim, a hipótese da repressão financeira, além do 

entendimento desta corrente sobre o papel governamental no sistema financeiro 

e bancário. Também nessa seção será discutida a abordagem da corrente novo-

keynesiana acerca do funcionamento do sistema financeiro, do setor bancário, 

bem como o papel do estado neste setor. Em seguida, a última subseção da 

primeira grande seção, serão discutidas as diferentes abordagens sobre a 

funcionalidade do sistema financeiro para o sistema econômico, conforme a 

teoria convencional compreende. Vale esclarecer que a teoria novo-keynesiana 

será tratada neste trabalho como teoria convencional - apesar de ter visões e 

proposições bem distintas da teoria neoclássica – pois esta não rompe com as 

bases fundamentais da economia neoclássica.  

Na segunda grande seção para além desta introdução, será abordada a 

visão dos pós keynesianos, que por seu turno, é amplamente crítica às teorias 

que embasam a defesa da liberalização financeira e dos mercados financeiros 

eficientes. Nesse sentido, serão discorridos, em subseções, aspectos teóricos 

da visão keynesiana sobre o funcionamento das economias capitalistas e a visão 

pós-keynesiana sobre o funcionamento e funcionalidade dos sistemas 

financeiros para o desenvolvimento econômico. Adicionalmente, será discutida 

a contribuição deste corrente teórica sobre o papel que o Estado joga no setor 

financeiro e como as instituições públicas bancárias podem atuar para promover 

desenvolvimento econômica social. 
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1.2. Aspectos teóricos da defesa da liberalização financeira 

A liberalização financeira é parte de um modelo de desenvolvimento 

econômico liberal que, sinteticamente, surgiu como uma proposta de 

reformulação do sistema capitalista e suas bases se assentavam em políticas de 

desregulamentação e flexibilização dos mercados, redução do papel do Estado 

nas economias locais e abertura e internacionalização, comercial e financeira, 

econômica.2  

O entendimento dos defensores da liberalização financeira quanto ao 

equilíbrio competitivo do sistema financeiro, na origem, vem da teoria 

neoclássica dos modelos de equilíbrio geral, que por sua vez decorrem da Lei 

de Say3 e da Lei de Walras4, assumindo substancialmente seus axiomas e 

postulados, além do entendimento de que os mercados privados são superiores 

hierarquicamente ao setor público. Os modelos de equilíbrio geral, como bem 

resumidos por Snowdon e Vane (2005), assumem: (i) a racionalidade dos 

agentes econômicos objetivando a maximização dos lucros (no caso das firmas) 

e das utilidades (no caso dos indivíduos ou famílias); (ii) os mercados são 

perfeitamente competitivos, com preços flexíveis; (iii) todos os agentes tem 

perfeito conhecimento das condições dos mercados e dos preços; (iv) as trocas 

em uma determinada economia só ocorrem após o mecanismo de market 

 
2 Para maior detalhamento, ver Carcanholo e Baruco (2011). 
3 Sumariamente, a Lei de Say postula que toda renda de uma determinada economia é gerada 
no processo de produção, de modo que não exista vazamentos no fluxo de renda. Ou seja, o 
processo de produção gera toda a renda da economia, pela ótica dos rendimentos (salários, 
lucros, aluguéis, rendas fundiárias e juros) e essa renda será destinada a demanda (MOLLO, 
2004). Sendo assim, toda oferta gerada encontrará uma demanda exatamente igual, de onde 
origina-se a simplificação de que a Lei de Say postula que “toda oferta gera sua própria 
demanda”. Nesta idealização de sistema econômico, compreende-se a poupança como 
precedente ao investimento, sendo essas duas variáveis contabilmente iguais.   
4 O modelo de equilíbrio walrasiano original tem as seguintes hipóteses: “os agentes individuais 
possuem uma dotação inicial de bens que irão ser transacionados nos mercados; em segundo 
lugar, os preços relativos indicam as proporções de troca; em terceiro lugar, assume-se que 
existe um vetor de preços relativos que equilibra os mercados; e, por último, aceita-se que o 
processo de ajuste de mercado leve ao equilíbrio, isto é, que a sinalização dos preços deve 
incentivar a produção, quando for verificada a escassez, e a demanda adicional, quando 
verificado o excesso de oferta.” (CARCANHOLO, 2003:80). Tem-se como resultado que um 
excesso de demanda (oferta) em um determinado mercado é diametralmente espelhado num 
excesso de oferta (demanda) em um outro mercado, o mecanismo de correção dos mercados 
em excesso ou escassez se dá pelos preços relativos, de modo que o resultado final seja um 
equilíbrio harmônico. 
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clearing5 ser estabelecido em todos os mercados e serem mediadas pelo 

leiloeiro walrasiano6; (v) as expectativas dos agentes são estáveis. 

Além dos modelos de equilíbrio geral walrasianos e da Teoria da 

intermediação financeira, desenvolvida por Gurley e Shaw (1955), a defesa 

teórica da liberalização financeira também tem como base a Teoria dos Fundos 

Emprestáveis (TFE) que entende as instituições financeiras como meras 

intermediadoras financeiras entre unidades superavitárias (poupadores) e 

unidades deficitárias (“despoupadores”). Nesta abordagem, a poupança é 

definida por uma escolha intertemporal de consumo dos agentes, que decidem 

entre consumo presente e consumo futuro baseando-se na taxa de juros do 

mercado; sendo assim, a determinação da taxa de juros é uma variável real e é 

definida pela relação entre demanda e oferta de crédito. O nível de investimento 

é balizado pelo retorno do capital, e a taxa de juros de equilíbrio de mercado 

(poupança ex ante = investimento ex post, portanto, em conformidade com a Lei 

de Say e teoria neoclássica) é alcançada quando a taxa de juros do mercado 

iguala a taxa natural de juros (no sentido wickselliano), que por sua vez, é 

alcançada quando se iguala ao retorno de capital. Esta teoria é coerente com a 

Teoria Quantitativa da Moeda que, por seu turno, compreende que o único 

motivo pelo qual um indivíduo demande moeda seja para efeitos transacionais, 

de sorte que o resultado de uma variação da oferta monetária seria uma 

alteração no nível geral de preços. Sendo assim, a moeda seria neutra, sem a 

capacidade de afetar o lado real da economia e qualquer política monetária teria 

efeito inócuo. De acordo Studart, referenciando Rogers (1989)7, o papel da 

Teoria dos Fundos Emprestáveis é:  

[…] mostrar que, mesmo numa economia onde a moeda bancária 
representa a maior parte dos meios de pagamento, o crédito continua 
a se comportar como se a economia fosse totalmente dominada por 
moeda-mercadoria. Ou seja, tal teoria procura estender os resultados 
da teoria da teoria quantitativa clássica a uma economia com um 
sistema monetário desenvolvido, restabelecendo assim a dicotomia 
clássica (entre variáveis monetárias e reais) (STUDART, 1999:153) 

 
5 Mecanismo de ajuste de preços dos mercados que direciona a economia a ponto de equilíbrio 
entre oferta e demanda de um determinado bem ou serviço. 
6 Figura fictícia, que seria o responsável pela intermediação entre ofertantes e demandantes de 
um determinado bem ou serviço. 
7 ROGERS, C. (1989) Money, Interest and Capital (Modern Cambridge Economics 

Series). Cambridge University Press, 1989. 
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A defesa desta proposta carrega um arcabouço que combina políticas e 

reformas no âmbito financeiro. Os trabalhos de Shaw (1973) e Mckinnon (1973), 

podem ser entendidos, em unidade, pela hipótese da repressão financeira8 – que 

por seu turno, incorpora a Teoria dos Fundos Emprestáveis e o entendimento 

neoclássico de precedência da poupança em relação aos investimentos. De 

acordo com a HRF, o mau funcionamento, e subdesenvolvimento, dos sistemas 

financeiros domésticos, devido ao constrangimento de instrumentos e 

intermediadores financeiros, é causada pela atuação do Estado no sistema 

financeiro.  A HRF foi pensada pelos autores visando principalmente os países 

em desenvolvimento, e suas propostas estão mais relacionadas à liberalização 

interna, ao propor, sinteticamente, a desregulamentação do mercado financeiro 

doméstico e a suplantação da atuação pública no sistema financeira por agentes 

privados.   

Os efeitos deletérios para a saúde e bom funcionamento do sistema 

financeiro, resultados da intervenção estatal, seriam manifestados, dentre outros 

desdobramentos, em tetos das taxas de juros nominais (resultado da atuação 

dos bancos estatais), elevadas alíquotas de depósitos compulsórios impostas 

aos bancos comerciais e políticas creditícias arbitrárias, direcionadas a agentes 

considerados prioritários (AGÉNOR E MONTIEL, 2015). De acordo com esta 

visão, esse escopo de sistema financeiro cria perturbações aos mecanismos de 

equilíbrio do mercado que se refletem, dentre outras complicações, em: i) taxas 

de juros reais abaixo do nível ótimo de equilíbrio; ii) níveis de poupança fora do 

nível de equilíbrio; e iii) favorecimento de agentes não otimizadores, e portanto 

problemas alocativos. 

Baseado na TFE, e relacionado com o entendimento dos itens (i) e (ii), 

Shaw e Mckinnon entendem que as taxas de juros mantidas superficialmente 

baixas, através da intervenção estatal no sistema financeiro, abaixo da taxa de 

equilíbrio, desestimulam a poupança dos agentes, e por conseguinte inibem os 

investimentos e, consequentemente, afetam adversamente os níveis de 

crescimento econômico. Além disso, referente ao item (iii), a atuação estatal, 

através de bancos públicos, interfere na otimização alocativa de recursos nos 

 
8 Para uma demonstração matemática do Modelo Shaw-Mckinnon, ver Hermann (2009). 
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projetos que apresentem maior potencial produtivo e lucratividade, ao 

favorecerem agentes não otimizadores, baseado em viés político.  

Segundo Hermann (2003), Shaw e Mckinnon, através destes trabalhos, 

fundaram uma nova visão de política financeira, de modo que qualquer atuação 

do setor público na esfera financeira fosse combatida por seus defensores. 

Nesse contexto, nos países onde as ideias de desrepressão financeira 

encontram terreno fértil, doravante países de economias periféricas, a proposta 

fora (e em certa medida continua sendo) a extinção dos bancos públicos e 

bancos públicos de desenvolvimento.  

Outra proposta desse grupo é o desenvolvimento do mercado de capitais 

para que este possa assumir a atuação dos bancos públicos e bancos públicos 

de desenvolvimento no tocante ao financiamento dos investimentos. Para isso, 

é necessário que as instituições bancárias públicas saiam de cena.  

Relativa à liberalização financeira externa, a abertura financeira, em 

resumo, pode ser compreendida como a facilitação dos fluxos financeiros entre 

residentes e não-residentes de um determinado país, incluindo a obtenção de 

ativos em moedas estrangeiras pelos residentes e a permissão de os não-

residentes participarem do mercado financeiro doméstico. Sumariamente, a 

abertura financeira se manifesta na entrada e saída de fluxos financeiros entre 

países e na conversibilidade entre moedas (PAINCEIRA E CARCANHOLO, 

2002), e é a origem da maior parte dos supostos benefícios da liberalização 

financeira. 

A explicação dos presumidos efeitos benéficos advindos da liberalização 

financeira se encontra em cinco hipóteses, quais sejam o compartilhamento 

internacional de riscos, a entrada de capitais para o financiamento de 

investimentos, disciplina das políticas macroeconômicas, aumento da eficiência 

e estabilidade do setor financeiro através da entrada de instituições financeiras 

estrangeiras (AGÉNOR E MONTIEL, 2015).  

O compartilhamento de riscos seria advindo da possibilidade da 

diversificação dos ativos financeiros entre agentes domésticos e estrangeiros. 

Tal compartilhamento reduziria os riscos de diversos investimentos, dando maior 

segurança aos investidores. 

A entrada de capitais estrangeiros, que se daria principalmente através 

dos investimentos externos diretos (IED), seria benéfica aos níveis de 
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investimento e, consequentemente, às taxas de crescimento econômico, 

principalmente nos países em desenvolvimento, uma vez que estes sofrem com 

os baixos níveis de poupança, que por sua vez seriam consequência de baixos 

níveis de renda.  

Tratando especialmente de dois desses supostos benefícios da 

liberalização financeira, a saber, a maior disponibilidade de empréstimos 

externos e a captação de recursos estrangeiros para fins de investimento direto 

-  baseados nas ideias de Hecksher-Ohlin de que, em busca de oportunidades 

mais rentáveis, haveria um fluxo de recursos das economias com abundância de 

capitais (países desenvolvidos) para países com escassez de recursos para 

financiar seus investimentos produtivos (países em desenvolvimento) - se 

resumem em uma proposta dos defensores desta visão, que resolveria o 

problema da baixa disponibilidade de capitais disponíveis para efetuar 

investimentos produtivos. Como bem expressa Biancareli (2010), tratando sobre 

os argumentos dos defensores da liberalização financeira no Brasil na década 

de 1990: 

[…] um dos resultados principais da aplicação da macroeconomia 
convencional à análise dos problemas dos países em desenvolvimento 
– a identificação da carência de recursos previamente poupados como 
limitante para o montante do investimento – é resolvido aqui com o 
apelo à contribuição da poupança externa, possibilitada pela 
eliminação dos entraves à livre movimentação de capital por entre as 
fronteiras, e que não só coloca à disposição maior quantidade de 
recursos, como também reduz as taxas de juros e outras taxas de 
rendimento. Talvez esse tenha sido o mais poderoso dos argumentos 
endereçado ao longo dos anos 1990 aos países em desenvolvimento. 
(BIANCARELI, 2010, p. 921) 

Já o argumento relacionado à disciplina imposta pela liberalização 

financeira à política macroeconômica doméstica se justifica por meio da perda 

de autonomia de política monetária e/ou macroeconômica em geral (PAINCEIRA 

& CARCANHOLO, 2002), uma vez que uma política monetária que seja 

considerada inadequada aos padrões do mainstream da teoria econômica, ou o 

“descontrole” dos gastos públicos, isto é, déficits fiscais recorrentes, reduziria a 

confiança do setor financeiro externo na economia doméstica e por conseguinte 

afastaria os capitais, podendo haver, inclusive, crises cambiais e/ou de balanço 

de pagamentos. Sendo assim, o país que tenha executado a liberalização 

financeira e que queira receber influxos de capitais teria que administrar com 
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“rédeas curtas” sua política macroeconômica. Importante salientar que esta 

situação é aplicada para países em desenvolvimento, uma vez que os países 

desenvolvidos são os que ditam a política monetária mundial (REY, 2015) e, 

teoricamente, são os exportadores de capitais financeiros. 

Outro suposto benefício apontado pelos defensores da abertura financeira 

reside no aumento da eficiência do sistema financeiro através da entrada de 

instituições financeiras estrangeiras. A entrada de instituições financeiras no 

setor financeiro doméstico abalaria as estruturas bancárias monopolísticas, 

aumentando a competição e assim forçando uma queda dos preços e taxas do 

setor bancário, além de aprofundar e diversificar os instrumentos financeiros da 

economia, deste modo, levando a um desenvolvimento financeiro (AGÉNOR E 

MONTIEL, 2015). Isso seria vantajoso para as empresas inversoras e para a 

sociedade em geral, já que os custos das captações de empréstimos cairiam, 

bem como as taxas dos empréstimos às famílias, desempenhando um papel 

importante para o aumento dos níveis de investimento e consumo das famílias, 

agindo em favor do crescimento econômico.  

A defesa e escopo das reformas de liberalização financeira com o passar 

do tempo sofreram algumas transformações, como destacam Biancareli (2010), 

Hermann (2003) e Panceira e Carcanholo (2002). As medidas que visavam 

reformular o receituário das reformas de liberalização financeira continham um 

ajuste fiscal, um ordenamento gradual das reformas liberalizantes, além de uma 

reestruturação e controle prudencial do setor bancário. O ajuste fiscal seria 

necessário para diminuir a rigidez das taxas de juros, uma vez que uma redução 

dos gastos públicos facilitaria a rolagem da dívida pública, que por seu turno 

pressionaria uma redução das taxas de juros de curto prazo. Quanto ao 

sequenciamento das reformas, McKinnon (1991) argumentava que deveria 

haver uma desrepressão financeira interna, para evitar que o diferencial entre 

taxas de juros internas e externas ocasionasse sobrevalorizações cambiais e 

explosão do endividamento externo. Em seguida a liberalização comercial 

deveria ser posta em prática e, só após a concretização de todas essas fases, a 

liberalização financeira externa deveria ser feita. 

As reformulações das políticas de liberalização financeira descritas no 

parágrafo anterior estão inseridas dentro da orientação que não admite, pelo 

menos teoricamente, qualquer atuação estatal para o bom funcionamento e 
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desenvolvimento do sistema financeiro. A proposição relativa à reestruturação e 

controle prudencial do setor financeiro bancário é produto de uma linha de 

pensamento que advoga a necessidade de uma atuação por parte do Estado, 

seja por medidas regulatórias, agências de controle e outros instrumentos, que 

aja de maneira a corrigir imperfeições de mercado, a saber, a escola de 

pensamento Novo-Keynesiana, e será tratada na próxima subseção.  

1.2.1. Perspectiva Novo-Keynesiana 

O enfoque Novo-Keynesiano, que tem como expoente Joseph Stiglitz, 

argumenta que o sistema financeiro carrega falhas de mercado e que essas 

falhas são prejudiciais à saúde e desenvolvimento do referido sistema 

(STIGLITZ, 1998). Stiglitz critica, com certa dose de ironia, a visão do 

mainstream econômico sobre o funcionamento do sistema financeiro, apontando 

que a simplificação teórica desta parte dos teóricos faz com que eles não 

compreendam como realmente funciona o sistema: 

In introductory economics courses we are taught to use demand and 
supply diagrams to analyse markets for apples and bananas. We are 
also taught that, provided there are no externalities, the competitive 
price is efficient. Some go on to apply this theory to financial markets, 
looking at the supply of funds, the demand for funds, and the Market 
clearing interest rate. This simplistic theory is the basis for the belief 
that financial markets need to be fully liberalized from the “interference” 
of governments. (STIGLITZ, 1998, p. 2). 

Stiglitz segue com sua explicação afirmando que a informação imperfeita 

e a incompletude dos mercados são fatores que impõem riscos aos agentes 

envolvidos nas transações financeiras, incluindo risco às instituições financeiras, 

podendo ocasionar falências, afetar adversamente os ciclos econômicos e, por 

conseguinte, gerar crises generalizadas na economia9. 

 Dada a incompletude dos mercados financeiros, ocorre que algumas 

firmas não conseguem levantar os recursos suficientes para concretizar seus 

projetos no mercado de ações e debêntures, assim, sendo impelidas a recorrer 

aos empréstimos do setor bancário. No entanto, para honrar estes empréstimos, 

as firmas devem ter um fluxo de caixa que seja suficiente para honrar seus 

compromissos; caso isso não aconteça, as firmas podem ir à falência. Pode 

decorrer desta situação, que para se defender dos riscos de uma falência as 

 
9 Para maior detalhamento, ver Stiglitz (2000). 
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firmas reduzam seus investimentos e sua produção, podendo espraiar esses 

efeitos para outras firmas, que, por sua vez, pode iniciar um ciclo econômico 

descendente e causar recessões prolongadas (STIGLITZ, 1998).  

Da mesma forma que as firmas são avessas ao risco e adotam posturas 

defensivas para se proteger de situações adversas, os bancos também o fazem. 

Uma das consequências da aversão ao risco dos bancos é o racionamento de 

crédito, e é explicada por Stiglitz e Weiss (1981) em um artigo muito 

referenciado. Os autores tratam do racionamento de crédito como um resultado 

das falhas de mercado. Seguindo esta abordagem, a assimetria de informação 

no sistema financeiro impede a identificação dos diferentes níveis de risco 

associados às diferentes operações de crédito. O que decorre desta situação é 

que os bancos determinam diferentes grupos de risco, sendo que quanto maior 

o risco, maior será o nível das taxas de juros e maior será a atração de clientes 

com projetos mais arriscados. Isto é um efeito da seleção adversa sobre a taxa 

de juros, a dificuldade da identificação correta da capacidade de pagamento dos 

empréstimos dos diferentes clientes, faz com que os bancos não consigam 

determinar uma taxa de juros coerente, adequada com os parâmetros de risco, 

para cada operação de crédito. Caso essa identificação fosse possível, cada 

pedido de empréstimos seria analisado separadamente, analisando o risco da 

operação, a capacidade de pagamento por parte do cliente e outras variáveis, e 

seria cotada uma taxa de juros para aquela operação em específico.  

A perversidade desta situação é que, caso optasse por elevar as taxas de 

juros, o banco acabaria atraindo os indivíduos com maior propensão ao risco e 

com menor capacidade de pagamento, que aceitam tomar empréstimos a taxas 

de juros altas justamente por terem conhecimento do alto risco do seu projeto e 

de que sua capacidade de pagamento é baixa. A consequência disto é, como 

exposta por Stiglitz e Weiss:  

The interest rate which an individual is willing to pay may act as one 
such screening device: those who are willing to pay high interest rates 
may, on avarage, be worse risks; they are willing to borrow at high 
interest rates because they perceive their probability of repaying the 
loan to be low. As the interest rate rises, the avarage “riskiness” of those 
who borrow increases, possibly lowering the bank’s profits. (STIGLITZ 
E WEISS, 1981, p. 393). 

Não obstante, clientes com boas condições de pagamento, e de baixo 

risco, seriam afastados, isto porque não estariam dispostos a pagar as altas 
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taxas de juros oferecidas pelos bancos, pelo mesmo motivo que os clientes de 

alto risco aceitam as altas taxas de juros. Os autores entendem que, no momento 

que o banco aumenta o preço de seus empréstimos, eles atraem clientes com 

projetos que tem menor probabilidade de serem bem sucedidos, e isso 

provavelmente reduz a margem de lucro dos bancos, por mais que quando 

obtenham sucesso, esses projetos apresentem ganhos maiores que os de risco 

menor. Talvez esse seja o problema central para a corrente novo-keynesiana, 

as falhas de mercado – que impossibilitam a definição da taxa de juros individual, 

justa e eficiente, para cada projeto – somadas a aversão ao risco dos bancos, 

faz com que a fixação do teto das taxas de juros cobradas pelos empréstimos, 

que por sua vez também exprime o risco máximo ao que o banco está disposto 

a se expor, deságue numa situação de racionamento de crédito, ou seja, um 

cenário em que a demanda por crédito seja maior que a oferta, tal situação não 

ocorreria caso os bancos lograssem captar corretamente os riscos inerentes a 

cada operação de empréstimo. 

Desta forma, o racionamento de crédito decorre de uma situação em que, 

para não atrair os clientes dispostos a tomar crédito com juros em patamares 

muito altos por terem consciência de que seus projetos são imbuídos de alto 

risco, o banco opta por não elevar os juros de tal sorte que esses clientes não 

são contemplados com financiamento, daí decorre o racionamento de crédito. 

O racionamento de crédito pode iniciar um ciclo econômico decadente, ao 

não disponibilizar financiamento para firmas que buscam empréstimos para 

realizar seus investimentos, que por não terem financiamento e por terem receio 

de falir, não irão realizar investimentos e reduzirão sua produção, assim 

iniciando, ou aprofundando, um ciclo econômico descendente. Ao assumir que 

as falhas de mercado, sobretudo a assimetria de informação e a incompletude 

dos mercados, e seus decorrentes problemas para o sistema econômico, a visão 

novo-keynesiana defende a atuação governamental para suprir as deficiências 

do mercado, ou seja, defende a atuação estatal para preencher as lacunas 

deixadas pelo mercado.   

Tratando especificamente da liberalização financeira, Stiglitz (1993) 

pontua algumas ambiguidades e contradições referentes a teoria da repressão 

financeira. De acordo com o autor, a política governamental de baixar as taxas 

de juros pode resultar numa melhor seleção de clientes por parte dos bancos, 
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uma vez que altas taxas de juros atraem clientes com projetos de risco mais 

elevados, de maneira que possibilita uma melhor alocação de recursos, assim, 

contradizendo o argumento da teoria da repressão financeira de que as taxas de 

juros mantidas superficialmente baixas pelo governo resultam numa alocação de 

recursos ineficiente. Além disso, dado que a informação imperfeita impossibilita 

o market clearing, as bases fundadoras da repressão financeiras perdem 

sentido. 

Ainda discutindo sobre a liberalização financeira, Stiglitz (2000) expressa 

que as instabilidades econômicas causadas pela liberalização, principalmente 

nos países em desenvolvimento, e a não verificação do aumento dos 

financiamentos às firmas para efetuar investimentos produtivos são motivos 

suficientes para defender uma atuação e controle dos governos locais, que ajam 

no sentido de dar estabilidade e desenvolver os sistemas financeiros 

domésticos. 

Importante salientar que, apesar de dissidente da visão clássica de 

mercados perfeitamente competitivos, a abordagem Novo-Keynesiana não 

abandona os postulados neoclássicos de forma geral. Esta visão trata a 

participação estatal na economia capitalista como um mero “tapa buraco”, ou 

seja, o governo deve se restringir sua atuação a áreas em que não há operação 

dos agentes privados. Esta abordagem não abandona a compreensão de 

superioridade dos mecanismos de mercados. 

Yeyati, Micco e Panizza (2004) discorrem sobre a abordagem teórica das 

falhas de mercado a respeito da atuação do setor público nos sistemas 

financeiros. A defesa da atuação estatal no sistema financeiro desta abordagem, 

como discutido anteriormente, seria a de preencher espaços não contemplados 

pelo setor privado, como o financiamento de longo prazo, infraestrutura e 

inovação. Os autores, abarcando a concepção novo-keynesiana, resumem em 

quatro pontos o que seria a racionalidade da utilização dos BP: 

maintaining the safety and soundness of the banking system; (ii) 
mitigating market failures due to the presence of costly and asymmetric 
information; (iii) financing socially valuable (but financially unprofitable) 
projects; and (iv) promoting financial development and giving access to 
competitive banking services to residents of isolated áreas (Yeyati et 
al, 2004, p. 6-7) 
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Quanto ao primeiro item, os autores argumentam que os bancos são instituições 

inerentemente frágeis e que seus principais ativos são os empréstimos que ele 

concede, sendo assim, a atuação estatal pode mitigar as instabilidades e dar 

solvência para estas instituições. O segundo item, que justificaria uma 

intervenção estatal, diz respeito ao caráter das operações dos bancos, 

principalmente os privados, de serem dependentes de conteúdo informacional, 

incorrendo em elevados custos. Sendo assim, o Estado poderia intervir para 

dirimir as assimetrias de informação, muito presentes neste setor.  

O terceiro é relacionado ao financiamento de projetos de elevado grau de 

externalidades positivas para a sociedade que, no entanto, não apresentam 

possibilidades de boa lucratividade para os padrões do mercado. Nesse sentido, 

o setor estatal poderia atuar diretamente disponibilizando financiamento para 

esses projetos10. O quarto e último item é concernente à possível falta de 

interesse dos bancos privados em atender algumas áreas rurais e localidades 

isoladas, dada a possível baixa lucratividade do projeto. Nesse sentido, a 

intervenção estatal se configura num importante fator inclusivo dessas regiões, 

podendo servir como instrumento de geração de renda e redução da pobreza.  

De todos esses argumentos, dois são os que estão relacionados a 

utilização dos BP diretamente, quais sejam os itens terceiro e quarto, sendo os 

outros itens mais ligados a uma regulação prudencial e de redução de custos 

para o setor financeiro privado. 

De acordo com Araujo (2018), é a partir da abordagem da corrente novo-

keynesiana sobre a racionalidade dos bancos públicos para o sistema financeiro 

que surgem as primeiras definições de bancos de desenvolvimento. A definição 

original compreende os bancos públicos de desenvolvimento como instituições 

destinadas a ofertar financiamento de longo prazo. Posteriormente, autores 

como Aghion (1998) e os supracitados Yeyati, Micco e Panizza (2004) 

aperfeiçoaram mais esta definição. Aghion define os bancos de desenvolvimento 

como instituições, total ou parcialmente, públicas financeiras orientadas para o 

financiamento de longo prazo para a indústria, a partir de uma revisão histórica 

deste tipo de instituição. Yeyati, Micco e Panizza (2004), entendem os bancos 

de desenvolvimento como instituições financeiras que atuem no fornecimento de 

 
10 Esse argumento pode ser baseado na Teoria do “big push” de Rosenstein Rodan (1961). 
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financiamento de longo prazo para projetos que geram externalidades positivas 

para a sociedade mas que, no entanto, não apresentam lucratividade satisfatória 

para os parâmetros do mercado privado (o que faz com que os bancos privados 

deixem de financiar essa classe de projetos).  

O elemento comum entre essas definições é, como destacado por Araujo 

(2018), o entendimento de que os bancos de desenvolvimento devem ser 

imbuídos de atuar em setores que não são contemplados pelo mercado privado 

e que, todavia, são de extrema importância para desenvolvimento do sistema 

econômico e reprodução do capital. Evidencia-se, portanto, que a abordagem 

novo-keynesiana trata os bancos públicos de desenvolvimento como uma opção 

second-best, admitindo sua utilização apenas em casos em que os mecanismos 

de mercado deixam lacunas, a exemplo do mercado de financiamento de longo 

prazo, sobretudo nos países em desenvolvimento. 

1.2.2. Funcionalidade do sistema financeiro para a teoria convencional  

De acordo com Paula (2013), autor pós-keynesiano discutindo a visão 

novo-keynesiana sobre a funcionalidade do sistema financeiro, a Teoria 

Moderna da Intermediação Financeira (TMIF) rompe com a hipótese dos 

mercados financeiros eficientes, onde o mercado financeiro é perfeitamente 

eficiente, ao entender que a existência das falhas de mercado impede a perfeita 

alocação dos recursos no setor financeiro. Outras vertentes da TMIF são a dos 

custos de transação, a da regulação financeira e a de gerenciamento de risco11.  

 A funcionalidade dos intermediadores financeiros para sistema financeiro, 

de acordo com a velha teoria da intermediação financeira (denominação do autor 

[Paula, 2013]), seria o de captar recursos provenientes das unidades 

superavitárias e alocar os fundos emprestáveis em favor das unidades 

deficitárias. 

 A partir do surgimento da corrente teórica novo-keynesiana surge uma 

nova teoria da intermediação financeira, não obstante compondo o campo 

mainstream, com visões distintas em relação à teoria que até então fora a mais 

aceita e aplicada pela visão convencional. A abordagem das falhas de mercado 

fez surgir uma nova concepção do que seria um sistema financeiro funcional. As 

 
11 Para maior detalhamento sobre estas vertentes da Teoria Moderna da Intermediação 
Financeira, ver de Paula (2013).  
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instituições financeiras, nessa abordagem, deveriam atuar no sentido de mitigar 

os problemas produzidos pela assimetria de informação, reduzindo, por 

conseguinte, os custos de transações, desta maneira sendo funcional ao sistema 

financeiro. A vantagem das instituições financeiras quanto ao acesso à 

informação (informação privilegiada) seria uma panaceia para a realização deste 

objetivo.  

 Outra abordagem é a da regulação, que diz respeito a estabilidade do 

sistema financeiro, mais especificamente à estabilidade do sistema de 

financiamento já que trata diretamente de questões de solvência e liquidez do 

setor bancário. Os bancos, imbuídos da capacidade de criar moeda e se 

utilizando disso para atuar no financiamento a seus clientes (pessoas físicas e 

jurídicas) e também da capacidade de se alavancar, isto é, de aumentar 

sobremaneira sua relação ativo/passivo, pode se colocar numa situação de 

insolvência e iliquidez. Tal situação pode ativar o gatilho para crises econômicas 

com impactos desastrosos. Nesse sentido, essa abordagem entende que deve 

haver uma regulação de controle e precaução, que objetive a estabilidade do 

sistema, permitindo assim que ele funcione de forma estável e funcional. 

 Ainda sobre as diferentes concepções de funcionalidade dos sistemas 

financeiros, a abordagem do gerenciamento de riscos, entende que 

A função principal dos intermediários financeiros é o gerenciamento de 
risco em suas diferentes formas - maturidade, inadimplência e 
mercado. Os intermediários financeiros gerenciam riscos de forma 
mais eficiente e menos custosa do que os demais agentes econômicos, 
pois sua escala de operação permite uma diversificação da carteira de 
investimentos, entendida como necessária para oferecer segurança 
requerida pelos poupadores. (PAULA, 2013:373). 

O entendimento em comum destas correntes sobre a funcionalidade do 

sistema financeiro, é descrita por de Paula (2013) citando Levine (1997)12, 

Merton (1993)13 e Schoeltens e Wensveen (2003)14: 

Assim, na perspectiva de teoria moderna de intermediação financeira, 
um sistema financeiro funcional seria aquele que provê a melhor 
distribuição de informação para guiar consumidores e poupadores na 

 
12 Levine, R. Financial development and economic growth: views and agenda. Journal of 
Economic Literature, XXXV, p. 688-726, 1997. 
13 Merton, R.C. Operation and regulation in fnancial intermediation: a functional perspective. In 
enlGunD, P. (ed), Operation and Regulation of Financial Markets. Stockolm: Economic Council, 
1993. 
14 ScholtenS, B. & wenSveen, D. The theory of fnancial intermediation: an essay on what it does 
(not) explain. SUERF Studies, 2003/1, 2003. 
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alocação intertemporal da renda e riqueza, contribuindo para superar 
(parcialmente) a assimetria de informações entre poupadores e 
investidores, o que contribui para um melhor gerenciamento de risco 
na atividade de intermediação financeira. Ao mesmo tempo, permite 
reduzir os custos de transação na atividade de intermediação, 
concorrendo, assim para a melhor alocação de recursos disponíveis 
para impulsionar o crescimento. (PAULA, 2013, p.372) 

1.2.3. Críticas internas à teoria convencional 

Diversos estudos empíricos apontam para contradições da teoria em favor 

da liberalização financeira quanto aos efeitos da aplicação da liberalização, 

como aponta Biancareli (2010). Obstfeld e Taylor (2004) expressam uma dessas 

contradições, comparando os resultados da abertura financeira nos países 

desenvolvidos15 com os dos países em desenvolvimento, onde o fluxo de 

capitais não resultou no financiamento dos déficits em conta corrente dos países 

em desenvolvimento por parte dos países desenvolvidos. Observou-se um 

aumento das exportações da capital dos países desenvolvidos para os países 

com escassez de capital em alguns momentos, como do início da década de 

1990 até 1997, mas foi revertido após a crise dos países asiáticos iniciada neste 

ano. Obstefeld e Taylor (2004), ainda apontam os fluxos de capital se dão 

majoritariamente entre os países ricos, com os países em desenvolvimento 

ficando à margem desses fluxos. 

Thus, globalized capital markets are back, but with a difference. Capital 
transactions today seem to be mostly a rich-rich affair, consistent with 
the picture of modern capital flows as mostly ‘diversification finance’ 
rather than ‘development finance’. (OBSTFELD E TAYLOR, 2004, p. 
241).  

Dificuldade ainda maior é a comprovação da relação liberalização 

financeira-crescimento do produto, e também dos investimentos e do grau de 

desenvolvimento do sistema financeiro, como exposto por Rodrik (1998). Quanto 

à relação entre liberalização financeira e o grau de desenvolvimento do sistema 

financeiro, os estudos desenvolvidos nesta área demonstram que para os países 

em desenvolvimento, a liberalização financeira não refletiu um maior 

desenvolvimento financeiro, os benefícios da abertura financeira se 

concentraram nos países desenvolvidos, onde se observou um desenvolvimento 

financeiro.  

 
15 Países membros da OCDE. 
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 Arestis e Sawyer (2005) no capítulo primeiro do livro “Financial 

Liberalization”, expõem uma série de estudos empíricos que questionam a 

suposta correlação entre grau de abertura financeira e crescimento econômico. 

Os autores, citando trabalhado elaborado por Claessens e Laeven (2004), 

contrapõe o argumento dos defensores da liberalização financeira de que graus 

mais elevados de competição entre os agentes institucionais do sistema 

financeiro, levaria a uma queda nos preços e a uma melhoria de qualidade dos 

produtos financeiros, de sorte que, igualmente, a eficiência do sistema financeiro 

se elevaria, por sua vez, expandindo o acesso ao financiamento a preços mais 

justos para as firmas, assim impulsionando o crescimento econômico.  

Claessens e Laeven (2004) concluem que essa relação entre maior competição 

e acesso aos produtos financeiros é ambígua, sobretudo acerca do setor 

bancário. Em países em desenvolvimento, em que as firmas são muito 

dependentes do financiamento bancário, a concentração bancária seria benéfica 

ao crescimento econômico. Esta situação ocorreria porque, grosso modo, a 

concentração e centralização de recursos permite aos bancos, que detêm esse 

poder de mercado, possam atuar no financiamento dos investimentos, como é 

no caso do setor bancário alemão. Por outro lado, os bancos de menor porte, 

leia-se menor concentração de recursos, ficam restritos ao financiamento para 

setores de menor risco, como o crédito pessoal. Já nos países desenvolvidos o 

contrário seria válido, isto é, a relação entre concentração financeira e acesso 

das empresas ao financiamento seria negativa. 

1.3. Abordagem keynesiana e pós-keynesiana 

O ponto de partida do contraponto da teoria pós-keynesiana à todas as 

interpretações que decorrem dos modelos de equilíbrio geral e da hipótese dos 

mercados eficientes é o Princípio da Demanda Efetiva (PDE), elemento 

transformador do pensamento econômico, desenvolvido por Keynes (1936 

[1996]) e por Kalecki (1954 [1977]). O PDE apreende que os gastos autônomos 

são responsáveis pela determinação da renda agregada, de forma que a decisão 

de investir dos capitalistas é o ponto inicial do processo de produção e geração 

de renda (MIGLIOLI, 1979). Como ressalta Possas (1999), em Keynes a 

explicação para tal conclusão não é clara, apesar de estar presente. Já em 
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Kalecki, a exposição é feita de forma didática. Kalecki conclui que a 

determinação da renda se dá dos gastos autônomos para os rendimentos, uma 

vez que “os capitalistas não podem decidir alterar o que ganham, mas podem 

decidir o que gastam” (POSSAS, 1999:19). Portanto, é o somatório dos gastos 

autônomos que determina a renda, não o contrário, de sorte que se inverte a 

causalidade entre poupança e investimento decorrente da Lei de Say. Em 

Keynes, o investimento agregado precede a poupança agregada, e esta última 

é gerada ao longo do processo de geração de renda, de forma que no final do 

processo de produção investimento agregado e poupança agregada se igualam 

(ex post), por uma ótica estritamente contábil. Deriva-se desta conclusão que o 

investimento não depende de poupança prévia para ser realizado. 

Outro ponto fundamental que a teoria keynesiana considera é a não 

neutralidade da moeda, explicada pela teoria da preferência pela liquidez, 

desenvolvida por Keynes e que, grosso modo, trata dos motivos pelos quais os 

agentes demandam moeda, que, de acordo esta teoria, seriam quatro: motivo 

transacional, motivo especulativo, motivo precaução e motivo finance 

(CARVALHO, 2007). A escolha de portfólio dos agentes vai determinar sua 

demanda por moeda e seu nível de preferência pela liquidez, sendo os mais altos 

níveis de preferência pela liquidez relacionados com os motivos precaução e 

especulativo. 

Pela moeda ser o meio de pagamento da economia e funcionar como 

unidade de conta para contratos estabelecidos, isso a torna o ativo com maior 

grau de liquidez (DAVIDSON, 1978) e, portanto, também representa um refúgio 

contra incertezas relacionadas ao futuro. Outros ativos também são capazes de 

liquidar compromissos contratuais, mas apresentam maior período de tempo 

para serem convertidos em meios de pagamento, ou seja, os outros ativos 

dependem do seu grau de conversibilidade para moeda para definir seu grau de 

liquidez. A moeda se apresenta como forma geral de riqueza na economia 

capitalista, e assim sendo o ativo pelo qual os agentes econômicos demandam, 

dentre outros motivos, para se defender de incertezas quanto ao futuro, no curto 

e longo prazo. Os outros ativos que podem servir como refúgio contra possíveis 

situações adversas, por não apresentarem o mesmo grau, ou prêmio, de liquidez 

da moeda, devem oferecer um valor monetário adicional para compensar a perda 

de grau de liquidez. Ou seja, para que os agentes abram mão da liquidez que a 
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moeda apresenta, é preciso pagar um “prêmio de risco” aos agentes para que 

seja vantajoso abrir mão de sua liquidez. Esse prêmio de risco toma forma na 

definição da taxa de juros (CARVALHO, 1996). Sendo assim, para Keynes a taxa 

de juros não é definida pela demanda e oferta de crédito, tampouco representa 

uma remuneração pela poupança, como a teoria dos fundos emprestáveis 

compreende16, e sim na esfera monetária, expressada pela preferência pela 

liquidez dos agentes. Além disso, pelo entendimento de que a taxa de juros não 

é a variável de ajuste da relação investimento-poupança e, contrapondo o 

argumento neoclássico de que a dita “desrepressão financeira” resultaria num 

maior nível de poupança e, consequentemente, num aumento dos 

investimentos, uma elevação da taxa de juros de mercado resulta numa queda 

do nível de investimento, ou seja, a relação é inversamente proporcional em 

Keynes. 

De acordo com Chick (1994), a ideia inovadora de Keynes quanto a 

causalidade entre investimento e poupança não deve ser entendida como uma 

correção de uma teoria equivocada, mas sim como uma atualização teórica que 

se originou pela mudança da realidade, no caso, pela mudança do 

funcionamento do sistema financeiro. A concepção neoclássica da relação 

poupança-investimento vem de uma realidade em que a moeda era o único meio 

de pagamento, e o sistema monetário/financeiro não havia se desenvolvido a 

ponto de criar meios de pagamentos. Os bancos em seu estágio inicial 

funcionavam como caixas de depósitos, não havia administração criativa dos 

passivos, portanto as reservas eram essenciais para que eles pudessem 

conceder empréstimos. No entanto, mesmo observando o desenvolvimento do 

sistema bancário, os teóricos neoclássicos não abandonaram a Lei de Say e a 

Teoria Quantitativa da Moeda (como exposto no início deste capítulo). 

Num estágio posterior, com o desenvolvimento do sistema bancário e com 

a confiança adquirida do público, as reservas provenientes dos depósitos 

deixaram de ser uma barreira para a concessão de empréstimos, e a partir daí 

os bancos passaram a criar meios de pagamento através dos depósitos do 

público para além das reservas que eles detinham, sobretudo após o 

 
16 Na teoria dos fundos emprestáveis a taxa de juros é definida pela relação entre demanda e 
oferta de crédito, no sentido de que essa relação expressa a escolha de consumo presente e 
consumo futuro dos agentes econômicos. 
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desenvolvimento do mercado interbancário. As implicações para este estágio de 

desenvolvimento do setor bancário, ou seja, a capacidade de os bancos criarem 

moeda, joga um papel importante para o financiamento dos investimentos, uma 

vez que não é mais necessário poupança prévia para o financiamento dos 

investimentos, como fora num estágio primeiro do sistema bancário. 

A partir de uma visão baseada nas contribuições de Keynes, e utilizando-

se de conceitos centrais de sua teoria, quais sejam demanda efetiva e 

preferência pela liquidez, os autores pós keynesianos elaboraram uma teoria 

sobre a papel e natureza do sistema bancário e demais instâncias do sistema 

financeiro. No entendimento desta corrente teórica, as instituições financeiras, 

numa economia monetária de produção, com inerente incerteza (não 

probabilística), devem atuar para acomodar a demanda por liquidez dos agentes 

e mitigar os efeitos da incerteza, dando maior segurança aos empresários e, 

assim, possibilitar os investimentos por eles desejados.  

Tratando especificamente do setor bancário, os pós-keynesianos 

entendem que essas instituições funcionam como qualquer outra firma, ou seja, 

agem como as firmas capitalistas que tem como principal objetivo a obtenção de 

lucros, e para isso traçam estratégias para alocação de portfólio. Num ambiente 

de incerteza, os bancos se deparam com as expectativas/possibilidades de 

lucros frente aos custos e riscos inerentes às operações de empréstimos e 

investimentos financeiros diversos. Essa comparação vai determinar o nível de 

preferência pela liquidez dos bancos. Sumariamente, para a tomada de decisão 

o banco vai analisar os riscos e retornos da operação em questão e ponderar se 

é vantajoso abrir mão de liquidez para efetuar tal operação (PAULA, 2015). 

Sendo assim, pode haver racionamento de crédito bancário, dado por uma 

elevada preferência pela liquidez dos bancos. Em condições de maior incerteza, 

como por exemplo na observação de uma desaceleração econômica, a 

preferência pela liquidez dos bancos se eleva, de modo que haja uma escolha 

de portfólio em direção a ativos com maior liquidez. Sendo assim, configura-se 

uma postura pró-cíclica por parte dos bancos. 

[…] em períodos de expansão econômica estas instituições tendem a 
expandir suas operações de crédito – para o que se faz necessária a 
emissão de obrigações (e, portanto, a gestão de seus passivos) em 
volume a prazo adequado para viabilizá-las. Em períodos de contração 
econômica ou de maior incerteza, por sua vez, os bancos tendem a 
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privilegiar ativos mais líquidos e de prazo mais curto em lugar das 
operações de crédito. (ARAUJO, 2012:10)   

Desta forma, o racionamento de crédito na visão pós-keynesiana se 

diferencia do entendimento proposto por Stiglitz e Weiss (1981), uma vez que 

não é necessário que haja assimetria informacional para sua ocorrência. 

1.3.1. Investimento e modelos de financiamento 

Tratando dos investimentos, que na teoria keynesiana são a pedra 

angular da economia por conta do seu efeito multiplicador17 e por ampliar a 

capacidade produtiva, e sobre seu financiamento, Keynes (1996 [1936]) destaca 

o papel do sistema financeiro como provedor de recursos para os empresários 

efetuarem os investimentos planejados. O primeiro problema que o empresário 

se depara no processo de decisão do investimento é como obter os meios de 

pagamento para adquirir os bens necessários para efetuar o investimento. Em 

outras palavras, como obter a liquidez necessária para a compra dos bens de 

capital (finance) (CARVALHO, 2016). A demanda dos empresários por liquidez 

para realizar investimentos é denominado por Keynes como demanda por 

finance18, sendo os bancos os principais responsáveis pela sua provisão. No 

entanto, o finance não é capaz de suprir as necessidades dos empresários nos 

projetos de maior prazo de maturação. Sendo o finance um passivo de curto 

prazo, isto implica que seja necessário ocorrer um alongamento dos prazos dos 

passivos da firma, denominado por Keynes como funding. Em outras palavras, 

o funding seria o alongamento das dívidas adquiridas para a realização dos 

investimentos, consolidando suas obrigações e compatibilizando-as à estrutura 

dos ativos. Como já discutido no presente capítulo, a economia keynesiana 

rompe com a causalidade entre poupança e investimento da economia clássica 

e neoclássica, de sorte que não seja necessário poupança prévia para a 

realização dos investimentos (Princípio da Demanda Efeitva). Não obstante, é 

necessário o direcionamento de poupança para a consolidação dos passivos das 

firmas inversoras (funding). 

 
17 O efeito multiplicador se refere ao efeito potencializador que o investimento tem sobre a renda. 
Dada a propensão a consumir da comunidade, um gasto em investimentos terá um reflexo maior 
na renda do que o montante gasto no investimento. Ver mais no capítulo 10 da Teoria Geral do 
Emprego, Juro e da Moeda. 
18 Provisão inicial para a realização de investimentos. Essencialmente, o finance é disponibilizado 
pelo sistema bancário, não havendo necessidade de captação de poupança para tal.  
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Keynes, dado o contexto da economia na Inglaterra, onde ele vivia na 

época em que escrevia sua Teoria Geral, apontava o mercado de capitais, que 

era bem desenvolvido, como provedor dos recursos para a consolidação de 

passivo, referente a um investimento realizado, para as empresas (funding). Ou 

seja, para o alongamento das dívidas/administração do balanço patrimonial, as 

empresas deveriam lançar ações e/ou títulos de dívida, ou angariar recursos no 

mercado de capitais através de bancos de investimentos19, para se sustentar até 

a maturação dos investimentos realizados. O setor bancário ficaria responsável 

apenas na provisão de finance às firmas investidoras. 

Assumindo a precedência dos investimentos em relação a poupança e 

incorporando os conceitos “finance” e “funding”, o processo de realização dos 

investimentos e de consolidação da dívida dá-se a esquematização do chamado 

“Circuito Finance-Investimento-Poupança-Funding”. Studart (1995) explica as 

fases e funcionamento deste circuito a começar pelo financiamento que 

possibilita a realização do investimento desejado pelo empresário, que como já 

explicado nos parágrafos anteriores, é desempenhado pelo finance. Ao longo da 

realização do investimento, uma parte da renda gerada, através do efeito 

multiplicador, se converte em poupança, que por sua vez vai jogar papel 

fundamental na consolidação dos passivos adquiridos pelas firmas, ou seja, 

funding, assim fechando o circuito supracitado. 

Nesse sentido, sobre a intermediação financeira na perspectiva 

keynesiana, sobre a função e importância da intermediação financeira, Carvalho 

(2016) esclarece que os intermediadores financeiros jogam um papel crucial 

para o financiamento das firmas, que é o de criar e prover liquidez para as 

necessidades de investimento destas. Isto porque as instituições financeiras têm 

o poder de transformar ativos com pouca liquidez em ativos com maior grau de 

liquidez. Isso pode se dar pela interação entre os diferentes tipos de instituições 

financeiras: 

Financial intermediation is the situation in which a financial intermediary 
buys the relatively illiquid debt contract issued by the firm, giving it 
access, therefore, to means of payment, and issues itself a new, more 
liquid, liability to be sold to individual lenders. In other words, the 
financial intermediary transformed the illiquid debt contract issued by 
the firm into a more liquid liability acceptable to individual lenders. The 

 
19 Neste caso, os bancos de investimento captam recursos em nome das empresas, funcionando 
como intermediadores financeiros. 
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financial intermediary can perform liquidity transformation because it 
can (1) absorb a large number of individual debt contracts where 
idiosyncratic features that make them illiquid may largely cancel each 
other; and (2) access banks for short-term credit in case of need. 
(Carvalho, 2016, p. 301) 

 Carvalho (2016) discorre que há dois caminhos pelos quais as instituições 

financeiras podem fomentar a demanda por financiamento das firmas (finance e 

funding), quais sejam a via bancária e o mercado de capitais. O crédito bancário, 

como já explicado na seção anterior, tem a competência de criar liquidez através 

criação de meios de pagamento. Quando um banco financia um projeto de uma 

firma, ele está trocando ativos com alto grau de liquidez (meios de pagamento) 

por ativos com menor grau de liquidez (contrato de dívida adquirido pela firma 

em questão), e se configura como uma fonte de finance para a firma.  

Carvalho (2016) discorre sobre as necessidades e resultados de se ter um 

mercado de capitais desenvolvido, com mercado primário e secundário amplos 

e com liquidez satisfatória. Quando uma determinada firma busca financiamento 

que a permita atravessar o período de maturação de um determinado 

investimento (funding), lançando um título de dívida ou uma ação primária, é 

provável que haja poucos indivíduos ou instituições interessados na aquisição 

deste título/ação, uma vez que se trata de um ativo com baixo grau de liquidez, 

e que em caso de necessidade/desejo de trocar este ativo por ativos mais 

líquidos, haveria certa dificuldade. Neste ponto entra a importância de um 

mercado de capitais bem diversificado e profundo. O mercado secundário de 

títulos da dívida corporativa dá a possibilidade de os poupadores alocarem sua 

poupança financeira no financiamento de investimentos produtivos sem grandes 

perdas de grau de liquidez. Em outras palavras, caso um agente que tenha 

adquirido um título de dívida corporativa, que seja para financiar um investimento 

com longo prazo de maturação, e caso haja um mercado secundário para tal 

título de dívida, o agente pode resgatar sua aplicação financeira mesmo antes 

que o investimento, que recebeu financiamento, tenha sido realizado e dado os 

rendimentos que lhes são esperados. Para que isto ocorra, deve haver outros 

agentes interessados em adquirir o título de dívida corporativa, por isso é 

importante que haja um mercado secundário amplo e bem organizado. O mesmo 

vale para o mercado de ações, ou seja, para que uma firma lance emissões 
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primárias de ações, é importante que tenha um mercado secundário de ações 

que dê um bom grau de liquidez a esses papéis20.  

Nesse arcabouço, o finance se constitui sendo um financiamento de curto 

prazo e o funding seria a consolidação do passivo, que na maior parte das vezes 

se dá através de um financiamento de longo prazo. Porém, nem todas as 

economias possuem um mercado de capitais desenvolvido, sendo necessária 

outra estrutura de financiamento para os investimentos. O entendimento pós-

keynesiano sobre a forma de financiamento dos investimentos leva em 

consideração o ambiente institucional das diferentes economias, não elegendo 

um único modelo como sendo o melhor e mais eficiente, sendo os demais 

ineficientes e causadores de perturbações ao bom funcionamento do sistema 

financeiro e econômico em geral. 

Zysman (1983) especifica que existem economias com sistemas de 

financiamento baseado no mercado de capitais, como é o caso da Inglaterra e 

dos Estados Unidos, e outras com sistemas baseados no crédito bancário, como 

é o caso da Alemanha e Brasil, isto porque os diferentes países possuem 

processos históricos e estruturas institucionais diferentes entre si.  

Studart (1999) explica muito bem como a institucionalidade dos diferentes 

tipos de modelos de financiamento mantém sinergias positivas com o 

funcionamento do sistema em questão:  

Associando a perspectiva pós-keynesiana à classificação de Zysman, 
podemos concluir que cada tipo de arranjo institucional possui 
condições de estabilidade financeira que lhe são características. Por 
exemplo, nos sistemas com base em crédito, a estabilidade das taxas 
de juros nominais de curto prazo é essencial à medida que as 
empresas inversoras, não raro, são obrigadas a rolar continuamente 
suas dívidas sob taxas flutuantes. Por outro lado, o sistema com base 
no mercado de capitais é mais sensível a oscilações e surtos 
especulativos nos mercados de estoques de ativos. (Studart, 1999, p. 
163). 

Os diferentes modelos de financiamentos dos investimentos têm suas 

características inerentes ao processo em que se constituíram, como exposto por 

Studart (1999) e Paula (2013). No modelo baseado no crédito bancário, que 

podem ser protagonizados por instituições públicas ou privadas, as firmas 

investidoras não têm a sua disposição um mercado de capitais amplo e profundo 

 
20 Para saber mais sobre as condições de existência e bom funcionamento do mercado 
secundário de títulos de dívida corporativa e ações, ver Carvalho (2016). 
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e são muito dependentes, quanto ao financiamento de seus investimentos, do 

crédito bancário e do autofinanciamento. No caso dos países com sistema de 

financiamento baseados no crédito, tanto o finance quanto o funding são 

fornecidos pelo crédito bancário. Além disso, o setor bancário privado se 

caracteriza por ser de natureza procíclica, ou seja, há uma tendência de forte 

expansão do crédito e do endividamento das firmas nos períodos de boom do 

ciclo econômico, e de retração dos financiamentos nos períodos adversos. 

Nesse tipo de sistema, a taxa de juros de curto prazo impacta decisivamente o 

passivo das firmas, que por vezes precisa refinanciar suas dívidas a taxas que 

vigoram no então presente, nesse sentido, influenciando no equilíbrio dos fluxos 

financeiros (CARNEIRO, 2009).  

Nos modelos baseados no mercado de capitais, por sua vez, há grande 

variedade de instrumentos nos mercados monetários e de capitais, a emissão 

de ações de propriedade e de títulos de dívida corporativa são de suma 

importância para o financiamento dos investimentos das firmas e os bancos 

comerciais atuam basicamente no curto prazo. A prociclicidade também é uma 

característica do mercado de capitais que, devido ao seu caráter especulativo – 

que se acentua em economias em desenvolvimento -  e a própria dinâmica das 

economias capitalistas, como descritas por Minsky (1986; 1992), faz com que 

esse mercado acompanhe o ciclo econômico, podendo acentuar o ciclo, tanto 

expansivo quanto recessivo. O impacto das variações da taxa de juros tem 

impacto sobre o preço dos ativos, podendo causar desequilíbrios nos estoques 

de ativos (CARNEIRO, 2009). 

Zysman (1983)21 apud de Paula (2013) analisa que poucos foram os 

países que desenvolveram seus sistemas financeiros simultaneamente com 

desenvolvimento e crescimento econômico, os únicos teriam sido Inglaterra, 

Estados Unidos e Alemanha, sendo que nos dois primeiros casos tendo estrutura 

de financiamento no mercado de capitais, e o outro no crédito bancário. Os 

países que tiveram um desenvolvimento industrial, mesmo que relativo, após a 

Segunda Guerra Mundial arquitetaram modelos de financiamento baseados no 

crédito bancário, sendo eles de alguma forma organizados/gerenciados por 

 
21 ZYSMAN, J. Governements, markets and growth: financial systems and the politics of 
industrial change. London: Martin Robertson, 1983. 
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organismos do governo, a saber, bancos públicos e/ou agências de fomento. No 

entanto, isso não quer dizer que não houvesse instituições privadas 

desempenhando algum papel nesta estrutura, era comum a parceria entre 

grandes bancos privados com instituições financeiras públicas.  

As teses que discorrem sobre qual seria a melhor estrutura de sistema 

financeiro e de financiamento dos investimentos, de acordo com de Paula (2013), 

se dividem em três vertentes: sistema bancário, mercado de capitais e serviços 

financeiros. A primeira, que pleiteia a estrutura financeira baseada no crédito 

bancário, advoga que, especialmente em economias em desenvolvimento, as 

instituições bancárias são melhores intermediadoras, isto porque estas 

instituições mobilizariam e alocariam melhor as poupanças financeiras em favor 

dor investimentos, além de mitigar imperfeições de mercado. A visão que 

defende um modelo baseado no mercado de capitais argumenta que neste 

escopo há maior estímulo a inovação e ao crescimento de longo prazo, pois 

fortalecem a governança corporativa e facilitam o gerenciamento de riscos. A 

terceira visão defende que o desenvolvimento de serviços financeiros de 

qualidade é mais importante do que a estrutura financeira adotada, ou seja, o 

desenvolvimento e bom funcionamento do sistema financeiro estão mais ligados 

à qualidade dos instrumentos monetários/financeiros do que ao modelo 

financeiro em si. 

Como já discutido nesta seção e baseando-se em evidências de distintos 

processos históricos de formação dos sistemas financeiros locais, a definição do 

melhor caminho a ser seguido para o desenvolvimento do sistema financeiro e 

financiamento do desenvolvimento deve levar em consideração as 

especificidades históricas, macroeconômicas, e também políticas. Em países 

com economias e sistema financeiro em desenvolvimento, inseridas em posição 

desprivilegiada na hierarquia econômica financeira mundial, e que sofrem mais 

frequentemente de oscilações no ciclo econômico e instabilidades 

macroeconômicas, o mercado de capitais encontra barreiras maiores ao seu 

desenvolvimento, incorrendo em baixa diversificação e profundidade. Já os 

sistemas baseados no crédito bancário, baseado em evidências históricas de 

países que outrora se inseriam nas características supracitadas – países com 

industrialização tardia que lograram desenvolver suas economias utilizaram um 

desenho de sistema financeiro baseado, mesmo que não estritamente, no 
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crédito bancário, sobretudo com a utilização de bancos públicos e bancos 

públicos de desenvolvimento - demonstram ser mais eficientes para países com 

essas características.  

Este tipo de instituição, sobretudo os bancos públicos de 

desenvolvimento, se mostrou um eficaz instrumento do desenvolvimento 

capitalista em economias periféricas. Ao atuar no financiamento dos 

investimentos para setores estratégicos, como o industrial e de infraestrutura, e  

que não são apetecíveis ao setor privado bancário, tampouco ao mercado de 

capitais (não pela falta de falta/assimetria de informação, mas sim pela inerente 

incerteza, não probabilística, e preferência pela liquidez dos agentes), se 

manifestaram como um elo fundamental para fechar o circuito Finance-

Investimento-Poupança-Funding e, portanto, funcionais ao objetivo de 

desenvolver economias não contempladas pela “mão invisível” dos mercados.  

1.3.2. A endogeneidade das instabilidades do capitalismo: a Hipótese da 
Instabilidade Financeira 

No entendimento de Minsky, a economia capitalista é endogenamente 

instável e, de tempos em tempos, essa instabilidade inerente causa crises 

sistêmicas. Evocando Keynes, o autor discorre sobre a natureza e 

funcionamento da economia capitalista, e disserta que há um descasamento 

entre o lado financeiro e o lado real (produtivo) da economia, dada pelos fatores 

que determinam os preços nessas duas esferas. Para Minsky, a estrutura de 

financiamento é a causadora dos descasamentos e instabilidades do sistema 

econômico, pois, o fluxo de dinheiro para as firmas (financiamento) é relacionado 

com a expectativa de lucros futuros, já o fluxo de dinheiro entre as firmas (lado 

real) é dado pela concretização dos lucros. A questão colocada por Minsky é que 

no processo de financiamento das empresas, a intermediação é feita por 

instituições financeiras, que se baseiam em expectativas de indivíduos 

especuladores sobre os custos e rendimentos de uma determinada operação. 

No entanto, à revelia de expectativas entusiasmadas de empresários e homens 

de negócio, os bancos fazem análises frias e céticas.  

Minsky expressa que numa economia capitalista, e baseado na ideia de 

“veil of money” de Keynes, o passado, o presente e o futuro se entrelaçam por 

meio do processo de financiamento. O passado seriam os depósitos em poder 
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dos bancos, o presente seria o financiamento por parte dos bancos, de forma 

prudente, para as firmas, e o futuro é referente às expetativas de lucro das 

firmas, que é o guia para demandar os financiamentos. Neste sentido, o autor 

entende que essa relação temporal não está ligada apenas ao mercado de bens 

e à força de trabalho, mas também às relações financeiras, contrapondo a teoria 

convencional.  

Com este pano de fundo, Minsky (1992:6) chega à sua “Hipótese da 

Instabilidade Financeira”, e a define como: “…a theory of the impact of the debt 

on system behavior and also incorporates the manner in which debt is validated.”, 

portanto, deixando claro que sua teoria trata do processo de financiamento da 

economia capitalista, bem como da interação entre os atores que impactam no 

ciclo econômico endogenamente. 

The financial instability hypothesis is a model of a capitalist economy 
which does not reply upon exogenous shocks to generate business 
cycles of varying severity. The hypothesis holds that bussiness cycles 
of history are compounded out of (i) the internal dynamics of capitalist 
economies, and (ii) the system of interventions and regulations that are 
designed to keep the economy operating within reasonable bounds. 
(Minsky, 1992, p.8) 

Ademais, o autor entende que os bancos são de natureza capitalista e 

funcionam como qualquer outra firma capitalista, isto é, atuam com objetivo 

primordial da obtenção de lucros, baseando suas estratégias de negócios e 

utilizando-se de inovações e arranjos financeiros com este intuito.  

Passando para a caracterização e diferenciação dos diferentes tipos de 

unidades financeiras, Minsky elenca três categorias, quais sejam Hedge, 

Especulativa e Ponzi. A unidade Hedge se refere à uma posição mais cautelosa 

por parte do demandante de financiamento, que se assegura de que terá meios 

suficientes para o pagamento da dívida sem que seja necessário tomar outro 

empréstimo. A unidade financeira Especulativa é aquela que precisa de rolar sua 

dívida, isto é, a unidade paga o serviço da dívida (juros) mas não o principal. 

Está postura se dá, normalmente, pela expectativa de que os rendimentos 

futuros deem bons frutos, mais que suficientes para o pagamento da dívida em 

questão. E por fim, a unidade financeira Ponzi é caracterizada por ser de postura 

agressiva, entusiasmada e altamente especulativa. Neste caso a unidade da 

firma não tem fluxo de caixa para pagar o principal e nem o serviço da dívida, e 

a firma se endivida ainda mais, ou vende parte de seus ativos, para pagar os 
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juros da dívida, por mais que isso possa comprometer o futuro da firma. Este tipo 

de postura pode levar a um entendimento leviano de que se trata de um 

comportamento irresponsável por parte dos agentes envolvidos, mas na verdade 

é a própria dinâmica econômica, de acordo com Minsky, que causa tal 

comportamento. Na fase de bonança econômica, as expectativas otimistas dos 

agentes se estabelecem e a preferência pela liquidez se reduz, aumenta-se a 

demanda por ativos com menor grau de liquidez e os bancos relaxam seus 

critérios para concessão de empréstimos, assim, aumentando o poder de 

refinanciamento das firmas, seja pelo mercado de capitais ou pelo crédito 

bancário. Enquanto a trajetória ascendente do ciclo econômico não for revertida, 

as firmas que adotarem a postura Ponzi continuarão com expectativas otimistas 

e se refinanciando, por mais que já estejam em uma situação financeira delicada. 

Para os bancos, que tem honorários a receber, a falências das firmas nessa 

situação seria um mau negócio, já que deixariam de receber o pagamento dos 

empréstimos concedidos a estas firmas, sendo assim, refinanciam a dívida, já 

que o ciclo econômico se mostra favorável, para que as firmas tenham 

capacidade de pagar o que lhes devem.  

Economias com unidades financeiras majoritariamente Hedge não 

sofreriam instabilidades financeiras de grande relevância. Por outro lado, 

economias onde as firmas assumem posturas Especulativa e Ponzi, tendem a 

sofrer com grandes instabilidades. Períodos de estabilidade e bonança 

econômica tendem a resultar numa transição de estabilidade econômica e 

financeira para um período de instabilidades, passando de um domínio de 

comportamentos Hedge para comportamento Especulativo e Ponzi, aumentando 

a instabilidade financeira e o risco de crises econômicas generalizadas. Sendo 

assim, as instabilidades do sistema capitalista são endógenas, causadas 

justamente pelo funcionamento do sistema.   

Abarcando o entendimento de Minsky e da instabilidade endógena do 

capitalismo, mais uma vez os bancos públicos podem jogar papel importante no 

sistema econômico, qual seja o de mitigar os efeitos adversos das fases de 

contração através de uma atuação anticíclica, suavizando os ciclos econômicos, 

dando mais estabilidade ao sistema econômico. A atuação dos BP no mercado 

de financiamento de longo prazo pode prover as firmas de financiamento à taxas 

mais favoráveis do que as disponibilizadas no mercado privado, contribuindo 
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para que elas assumam menos posições Especulativas e Ponzi. Da mesma 

forma, favorece os bancos privados ao permitir uma compatibilização da 

estrutura patrimonial adequada aos seus fundos para financiamento. 

 

1.3.3. Crítica Pós-keynesiana à liberalização e desregulamentação financeira: 
ataques especulativos e crises cambiais 

 Como discutido na seção anterior, a corrente pós-keynesiana, evocando 

um de seus principais expoentes (Minsky), entende que as crises são intrínsecas 

ao sistema capitalista. No atual estágio da economia capitalista em que sistema 

econômico é, em grande medida, dominado pela esfera financeira, a ocorrência 

de crises é muito relacionada com o caráter especulativo das transações 

financeiras. Quando a economia se encontra num ciclo ascendente, a tendência 

é que, pelas expectativas otimistas e especulativas, haja uma inflação dos 

preços dos ativos. No entanto, esta posição pode ser facilmente revertida por um 

acontecimento inesperado, iniciando uma deflação nos preços dos ativos e um 

ciclo econômico recessivo, de modo que o caráter especulativo exacerba a 

intensidade dos ciclos, seja expansivo, seja recessivo. Observa-se cada vez 

mais amiúde a ocorrência deste tipo de situação, característica da globalização 

financeira e do elevado grau de mobilidade de capitais (CUNHA E PRATES, 

1999).  

 Os efeitos desse quadro para os países periféricos são dramáticos, 

sobretudo nos países que realizaram ampla liberalização financeira, com 

facilitação da entrada e saída de capitais e desregulamentação do mercado 

cambial. O elevado grau da mobilidade de capitais decorrente da globalização 

financeira expande os canais de transmissão de crises financeiras, de sorte que 

o mercado cambial dos países periféricos padece com a fuga de capitais, que 

resultam em crises cambiais. 

 Segundo Alves Jr., Ferrari Filho e Paula (2000), mercados financeiros 

desregulamentados e integrados, repleto de inovações tecnológicas e 

financeiras, num contexto de globalização econômica, funcionam como um 

grande cassino global (nas palavras dos autores). A alta mobilidade de capitais 

decorrente desse cenário resultou no aumento do caráter especulativo dos 

agentes do sistema financeiro, de maneira que os ataques especulativos se 



48 
 

tornaram, sobremaneira, recorrentes. Quando há uma queda generalizada nos 

preços dos ativos de um determinado mercado, os detentores desses ativos 

iniciam um movimento para contrabalançar a perda decorrente da 

desvalorização dos preços de seus ativos, isto se dá pela venda de ativos em 

outro mercado. Daí pode ocorrer que a venda dos ativos no mercado, que outrora 

apresentava um quadro sadio, inicia um efeito contágio resultando numa fuga de 

capitais. Desta maneira, estão dadas as condições para que um ataque 

especulativo se manifeste. 

Even in the absence of reliable information, rapid evaluations of the 
potentials effects of any event on exchange rates and hence on portfolio 
value are essential as rival market participants can move funds from 
one country to another in nanoseconds with a few clicks on the 
computer keyboard or a quick telefone call to some international market 
at any time of day or night. (DAVIDSON, 1997:671) 

 Alves Jr. et al (2000) caracterizam a origem dos ataques especulativos, 

que em geral:  

[…] resultam das ações de pessoas e instituições com o uso de uma 
grande quantia de dinheiro, sustentado pelos bancos do país, para 
adquirir opções e futuros de câmbio, a uma taxa de câmbio contratual 
mais baixa do que a taxa que estão esperando para o futuro próximo. 
A taxa esperada pode ser o resultado de uma análise fundamental, 
mas pode também resultar da expectativa formulada com respeito ao 
que os outros especuladores devem estar pensando sobre o 
comportamento futuro da taxa de câmbio. (ALVES et al, 2000:95-96) 

Exposto isto, quanto maior é a desregulamentação do mercado financeiro e a 

facilidade e falta de restrição quantitativa de os agentes estrangeiros lograrem 

moeda doméstica, maior é a possibilidade de haver ataques especulativos, que 

acontecem, sobretudo, em países em desenvolvimento.  

 No caso brasileiro e de países periféricos de modo geral, a 

substância comum entre os críticos pós-keynesianos quanto a liberalização 

financeira é a ocorrência de crises cambiais que derivam dos ataques 

especulativos (SICSÚ, 2006; PAULA et al, 2012; HERMANN, 2010). Na 

ocorrência de uma crise em uma economia, os agentes financeiros que operam 

nesta economia iniciam um movimento de recuperação de portfólio (como 

descrito, parágrafos acima), de forma que os países periféricos sofrem massivas 

fugas de capital - que, quase sempre, resulta em crises cambiais - que vão em 

direção as economias centrais. Isto porque, grosso modo, os agentes financeiros 

optam por alocar seus recursos em economias com menor incerteza, mesmo 
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que com rendimentos dos ativos menores do que os oferecidos nos países 

periféricos. 

1.3.4. Funcionalidade do sistema financeiro na abordagem pós-keynesiana  

A partir das questões expostas nas seções anteriores sobre a natureza e 

funcionamento do sistema financeiro em economias monetárias de produção, 

nesta seção será discutida a funcionalidade do setor financeiro para 

desenvolvimento econômico. Baseando-se na perspectiva pós-keynesiana, que 

entende que a esfera financeira e monetária tem a competência de afetar o ciclo 

econômico de diversas maneiras, o papel a ser desempenhado de forma 

funcional por esse setor, de acordo com Studart e Alves Jr (2018), seria:  

No plano microeconômico, o conceito se refere ao desempenho das 
instituições financeiras, mas também à diversidade de instrumentos e 
de agentes que nele operam. Já a eficiência macroeconômica tem a 
ver com três funções que esses sistemas devem oferecer para que 
economias monetárias modernas funcionem – quais sejam: atender à 
demanda por liquidez para distintos tipos de operações – e.g. de 
consumo, investimento e comércio; dirimir os efeitos das incertezas 
próprios a cada tipo de financiamento requerido para o pleno 
funcionamento destas economias; mitigar os riscos de instabilidade 
financeira inerente a uma economia monetária de produção. (Studart e 
Alves Jr., 2018, p.1) 

 Em economias monetárias de produção, como visto nas seções 

anteriores, as instabilidades do sistema causadas pelo campo financeiro e 

monetário, muito bem caracterizadas por Minsky (1992), e levando em 

consideração a teoria pós-keynesiana da firma bancária, a corrente teórica 

keynesiana faz um contraponto contundente às teorias que advogam em favor 

da hipótese dos mercados financeiros eficientes.  

Nesta tradição teórica, a funcionalidade do setor financeiro, na esfera 

micro, a variedade e qualidade de instrumentos financeiros, assim como o preço 

dos produtos e serviços disponibilizados, principalmente, pelo setor bancário, 

são as variáveis a serem a analisadas. Na esfera macro, seria de dar suporte ao 

ciclo econômico, isto é, atuando no financiamento dos investimentos, e assim 

contribuindo para a geração de renda e emprego, e também para mitigar os 

efeitos das instabilidades causadas pelo funcionamento intrínseco de uma 

economia monetária de produção. A acomodação da demanda por 

financiamento para a realização dos investimentos, está ligada à essas duas 

questões, primeiro, no atendimento à demanda por finance, possibilitando que 
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as firmas realizem os investimentos por elas desejados, e segundo, na oferta de 

funding, que possibilita tanto a segurança para que a firma se sustente durante 

o período de maturação dos investimentos, quanto a minorar as instabilidades 

financeiras, no sentido minskiano. 

 O que pode ocorrer é que em sistemas de financiamento baseado no 

crédito bancário, os bancos privados, dada sua estratégia de portfólio, que por 

sua vez é guiada pela preferência pela liquidez do banco, podem não contemplar 

as firmas com financiamento de longo prazo (funding), e com isso a economia 

em questão sofrer um tipo de atrofia dos investimentos e uma maior tendência à 

instabilidades, dado que as firmas teriam que se refinanciar no curto prazo. De 

fato, isto é o que costuma acontecer em economias em desenvolvimento, onde 

os bancos comerciais privados se especializam no crédito de curto prazo e em 

operações de tesouraria, como a compra de títulos públicos (dado o risco 

soberano referente a esse tipo de ativo). Ademais, a baixa demanda do público 

por ativos de longo prazo, dificulta a compatibilização de prazos da estrutura 

patrimonial dos bancos, fator essencial para a estabilidade do sistema.  

 Se tratando de países que lograram desenvolver sua economia e de 

países em desenvolvimento, principalmente, os bancos públicos, bancos 

públicos de desenvolvimento e outros organismos públicos desempenham um 

papel crucial para a funcionalidade do sistema financeiro no tocante ao 

financiamento dos investimentos privados (ARAUJO, 2018; TITELMAN & 

CARVALHO, 2015; HERMANN, 2014).  

 De acordo com Araujo (2018), a tradição pós-keynesiana interpreta, com 

originalidade, algumas funções a serem exercidas pelos BP e BPD que 

contribuem para o crescimento e estabilidade do ciclo econômico. Uma delas é 

a capacidade de atuação anticíclica desse tipo de instituição financeira, ponto 

defendido em diversos trabalhos como os de  Culpeper, Griffith-Jones e Titelman 

(2015), Titelman e Perez (2016), Hermann (2014) e Hermann(2011)22 dentre 

outros, e diz respeito a atuação das instituições financeiras públicas em 

momentos adversos do ciclo econômico. Como desenvolvido por Minsky (1982, 

1986 e 1992), os bancos comerciais privados tendem a ter postura pró-cíclica, 

alavancando sua estrutura de passivo nas fases de bonança econômica, por 

 
22 Nem todos esses autores são estritamente da tradição pós-keynesiana. 
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meio da expansão da oferta de crédito, e retraindo nos momentos de reversão 

do ciclo de crescimento. Caso não haja um fator exógeno, como a atuação dos 

BP e/ou BPD, o ciclo econômico adverso tende a se aprofundar, podendo gerar 

crises sistêmicas nas economias capitalista. Portanto, justifica-se uma 

intervenção anticíclica estatal por meio de suas instituições que atuam no setor 

financeiro, contrastando a retração de crédito do setor financeiro privado. 

 Outra razão que justifica a atuação dos BP e BPD é a necessidade das 

firmas de financiamento de longo prazo para investimentos de formação bruta 

de capital fixa, para o desenvolvimento de inovações tecnológicas23, P&D e para 

o setor de infraestrutura. O financiamento desses setores carrega um risco maior 

para os ofertantes de crédito, o prazo dilatado referente aos vencimentos deste 

tipo de financiamento e o elevado grau de incerteza de sucesso dos projetos são 

fatores que repelem os bancos privados desta esfera do mercado de crédito, 

primeiro devido à elevada aversão ao risco, também interpretada como 

preferência pela liquidez dos bancos comerciais privados, e segundo, pela 

escassez de passivos de longo prazo, o que dificulta a compatibilização dos 

prazos da estrutura patrimonial dos bancos comerciais, em especial os privados. 

Pode-se argumentar que esta situação poderia ser transposta pela atuação do 

mercado de capitais. No entanto, em sistemas de financiamento baseados no 

crédito bancário (concepção de Zysman) não há mercado de capitais profundos 

e diversificados. Ademais, mesmo que se tente desenvolver o mercado de 

capitais em países em desenvolvimento, a maior incerteza e instabilidade 

econômica inerente a estes países se configura em uma relevante barreira. Esta 

questão se manifesta como outra razão pela qual a corrente pós-keynesiana 

defende a atuação dos BP e BPD, em outras palavras, é defendida a atuação 

estatal no sistema financeiro para reduzir as desigualdades regionais, entre 

países de capitalismo periféricos e países de capitalismo central24. 

 
23 Esse setor também embute elevado grau de incerteza e risco, além de requerer largo prazo 
de maturação de projetos. Além disso, os custos são muito elevados, geralmente porque os 
salários pagos neste setor são muito altos, uma vez que a mão de obra é composta por 
profissionais altamente qualificados (ARAUJO, 2018 citando Luna; Moreira; Gonçalves, 2008). 
24 Sumariamente, economia periféricas se caracterizam por terem uma estrutura produtiva pouco 
diversificada, concentrada no setor primário, baixa especialização tecnológica, elevada 
propensão a importar, elevada incerteza e sistemas financeiros pouco desenvolvidos. Economias 
centrais, por outro lado, tem uma estrutura produtiva diversificada, concentrada nos setores 
secundário e terciário, alto desenvolvimento tecnológico, baixa propensão a importar, altos níveis 
de exportação, baixo grau de incerteza e sistemas financeiros desenvolvidos (AMADO, 2010). 
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De acordo com Amado (2010) a relação entre as economias centrais e 

periféricas no capitalismo moderno, torna as questões referentes às moedas e 

aos sistemas financeiros locais muito relevantes, podendo impactar os ciclos 

econômicos e aprofundar as desigualdades regionais. Parte da explicação da 

ocorrência desta situação é que nas economias periféricas, a elevada incerteza 

gera uma elevada preferência pela liquidez dos agentes e bancos comerciais 

privados25, podendo gerar racionamento de crédito e altas taxas de juros dos 

empréstimos, podendo se aprofundar nos momentos de instabilidade econômica 

(mais comum em economias periféricas), e assim causar uma espiral econômica 

recessiva. Ademais, as instabilidades econômicas nos países de economia 

periférica, gera uma fuga de ativos para economias centrais. Essa dinâmica de 

funcionamento, e suas consequências, pode ser aplicada tanto no âmbito global 

quanto no âmbito regional, ou seja, dentro de um determinado país as 

desigualdades regionais podem replicar a relação centro-periferia da economia 

global. Desta maneira, dá-se outro argumento a favor da utilização dos BP, BPD 

e, também, de bancos regionais, qual seja o de mitigar a desigualdade entre as 

economias centrais e periféricas, dando maior liquidez aos sistemas financeiros 

periféricos e fazendo frente às instabilidades econômicas dessas economias, 

evitando a constituição de um ciclo recessivo severo. 

1.4. Considerações finais 

A proposta da liberalização financeira para desenvolver sistemas 

financeiros de países em desenvolvimento esbarra em questões elementares, e 

deixam a desejar tanto no âmbito teórico quanto no plano prático real. Ampla 

literatura sobre o tema demonstra as falhas de aplicação e de concepção da 

corrente teórica defensora da liberalização financeira. A argumentação quanto 

ao desenvolvimento do setor financeiro assume ideias, como o de maior 

eficiência de instituições financeiras estrangeiras frente às nacionais e o de maior 

eficiência dos mecanismos privado em comparação aos públicos, que a fazem 

ser demasiadamente levianas, pois não levam em consideração que em países 

em desenvolvimento, onde o grau de incerteza é maior, os agentes financeiros 

 
25A capacidade de criação de moeda dos bancos é afetada adversamente por uma elevada 
preferência pela liquidez (AMADO, 2010). 
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privados tem uma aversão ao risco maior – maior preferência pela liquidez – e 

isso faz com que, grosso modo, alguns setores econômicos e algumas camadas 

da sociedade sejam subjugadas e preteridas a outros, pois não são consideradas 

operações com lucratividade satisfatória. Ademais, a maior fragilidade financeira 

e vulnerabilidade externa dos países em desenvolvimento, que podem ocasionar 

crises cambiais e de balanço de pagamentos de uma forma mais geral, não estão 

do escopo desta teoria. 

A proposta complementar à suplantação do setor público bancário e à 

abertura financeira, qual seja a do desenvolvimento do mercado de capitais para 

atuar em áreas que o setor bancário privado não demonstra interesse, também 

não leva em consideração aspectos importantes quanto a possibilidade de 

países em desenvolvimento obterem um mercado de capitais diversificado e 

profundo. Como discutido neste capítulo, para que o mercado de capitais seja 

funcional para o financiamento das empresas é preciso que haja um mercado 

primário e secundário amplo e consolidado, ou seja, por mais que seja a emissão 

primária de ações e debêntures que financiem diretamente as empresas, a 

existência de um mercado secundário é de suma importância para dar liquidez 

aos papéis lançadas pelas firmas. O que ocorre é que a elevada preferência pela 

liquidez dos agentes financeiros em países em desenvolvimento, faz com que 

estes agentes optem por títulos de menor risco, como os títulos da dívida pública 

– dado seu risco soberano – em detrimento de títulos de dívida corporativa. 

Sendo assim, pode ocorrer que, dada a condição das economias emergentes, 

não seja factível a constituição de mercado primários e, sobretudo, secundários 

diversificados e profundos, portanto, sendo a “aposta” no mercado de capitais, 

em detrimento ao setor bancário, em especial do setor público bancário, pouco 

razoável para países em desenvolvimento.  

Nessas circunstâncias, se torna imperativo romper a mistificação em torno 

da superioridade hierárquica do setor privado em relação ao setor público, e mais 

especificamente acerca da utilização de instituições financeiras públicas. Os 

bancos públicos e bancos públicos de desenvolvimento podem, e em muitos 

casos devem, ser utilizados de forma funcional ao desenvolvimento de sistemas 

financeiros locais e por conseguinte ao desenvolvimento econômico de países 

em desenvolvimento. 
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2. 30 ANOS DE LIBERALIZAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL: REVISANDO E 
ATUALIZANDO SUAS PRINCIPAIS MEDIDAS 

2.1. Introdução 

Antes de entrar na seara do processo de liberalização econômica que 

ocorreu no Brasil e demais países da América Latina a partir do fim da década 

de 1980, se faz necessário uma contextualização das origens que inspiraram e 

balizaram tal processo.  

Na década de 1970, mais precisamente entre os anos 1973 e 1975, a 

institucionalidade e as fundações da chamada Era de Ouro do capitalismo global 

desmoronaram, com efeitos sentidos pelas duas próximas décadas,, se 

manifestando para a sociedade em geral em altas taxas de desemprego, 

desaceleração do crescimento do produto, reversão do estado de bem-estar 

social, entre outros. A explicação para a crise do capitalismo ou fim da Era de 

Ouro divide opiniões. De um lado estão aqueles que a tomam como 

desdobramento de fatores conjunturais, como o fim do padrão Dólar-Ouro (1971) 

e a Crise do Petróleo (1973)26, do outro lado estão os que a leem como sendo 

causada por fatores estruturais (não excluindo também a participação dos 

fatores conjunturais), uma crise de superprodução e do ritmo da acumulação de 

capital (CARCANHOLO & BARUCO, 2011). 

A produção industrial e o comércio internacional foram sobremaneira 

reduzidos. O modelo de produção fordista, o qual produzia massivamente 

criando grandes estoques, para poder atender uma eventual super demanda em 

épocas de expansão e que cessavam repentinamente, liquidando esses 

estoques, em fases de contração, fora posto em xeque pelo novo método, 

modelo taylorista, que permitia variações na produção em curto período de 

tempo, tornado possível pelo grande avanço tecnológico, originalmente iniciado 

pelos japoneses. O temor por uma nova Grande Depressão era latente entre os 

governantes e sociedade. (HOBSBAWN, 1994). 

Nas economias subdesenvolvidas, como nos países da África, Ásia e 

América Latina, a crise foi sentida sobremaneira, sobretudo na década de 1980, 

 
26 Sumariamente, a Crise do Petróleo consistiu nos expressivos aumentos do preço do petróleo 
no ano 1973, ação tomada deliberadamente pelos países integrantes da Organizações dos 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 
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quando foi interrompido o crescimento do produto per capita, havendo 

empobrecimento da população, altas taxas de desemprego e miséria galopante. 

Nesse contexto ocorre a ascensão dos liberais críticos às políticas de 

cunho keynesiano e demais orientações divergentes do liberalismo teológico 

irrestrito, adotadas pelos governos sociais democratas. Hobsbawn (1994) 

expressara que a briga travada entre os defensores da economia de bem-estar 

social e os emergentes neoliberais era uma guerra de ideologias incompatíveis, 

que de fato era (e ainda é). 

Surgia aí o neoliberalismo. Um sinal da ascensão dessa nova corrente 

teórica/filosófica foi a premiação do Nobel de Economia a dois de seus 

“fundadores”, Friedrich van Hayek no ano de 1974 e Milton Friedman em 1976. 

As bases dessa nova corrente, que viria a se tornar hegemônica na década de 

1980, foram herança do liberalismo clássico, não obstante, com nuances 

diferentes, como o entendimento dos neoliberais de que a desigualdade 

econômica social não é um mal por si, sendo ela sintomática, uma premiação 

aos mais esforçados, conclamando a desigualdade como um desdobramento do 

sistema meritocrático. 

As bases da proposição neoliberal para a política econômica se 

assentavam, sumariamente, em uma política de desregulamentação e 

flexibilização dos mercados, ataque as conquistas trabalhistas obtidas pelo 

Welfare State (visto como responsável pelos altos custos de produção), redução 

da tributação sobre o rendimento dos capitalista, redução dos gastos 

governamentais, abertura comercial e financeira e internacionalização das 

economias (CARCANHOLO & BARUCO, 2011). 

Feita esta introdução de como surgiu e o que propõe e é o neoliberalismo, 

cabe partir para o caso específico do processo de liberalização financeira vivido 

pelo Brasil e seus vizinhos latino americanos. Na América Latina o 

neoliberalismo ganhou espaço no âmbito do Consenso de Washington27, se 

 
27 O Consenso de Washington foi um documento, de ordem acadêmica, elaborado por 
funcionários do FMI, Banco Mundial e BID. Este documento propunha reformas econômicas a 
serem tomadas nos países latino americanos, em concordância com a pauta neoliberal. 
Basicamente, as recomendações eram de um arrocho monetário e fiscal, incluindo reforma 
administrativa, enxugamento de gastos públicos, incluindo gastos da seguridade social. Também 
se recomendava o abandono do antigo modelo de desenvolvimento (Substituição de 
Importações), promover a desregulamentação e liberalização dos mercados (BATISTA, 1994; 
MORAES et al, 2016) 
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manifestando como caminho a ser seguido, em reposta à Crise da Dívida28 e 

para suplantar o antigo modelo de desenvolvimento econômico, baseado do 

modelo industrial de Substituição de Importações. Medidas de liberalização 

econômica, comercial e financeira, e de realocação e diminuição do papel Estado 

na economia foram, em certa medida, impostas aos países latino americanos 

como uma condição para que esses países pudessem ser socorridos pelos 

organismos e instituições internacionais.   

Na esfera financeira, eram requeridas reformas liberalizantes interna e 

externamente. A liberalização financeira interna se referia à desregulamentação 

do sistema financeiro, bem como redução da participação estatal. De acordo com 

o argumento de Shaw (1973) e Mckinnon (1973), a atuação governamental no 

setor financeiro, por meio de bancos e outras instituições financeiras, causa 

repressão financeira. Os efeitos desta situação seriam observados em taxas de 

juros mantidas artificialmente baixas, em contraposição à taxa dita “natural”, que 

seria aquela decorrente dos mecanismos de ajuste de mercado capaz de 

equilibrar oferta e demanda por fundos de empréstimo. As taxas de juros baixas 

“artificialmente”, por seu turno, causariam um baixo nível de poupança e 

consequentemente um nível de investimento também baixo. Outro componente 

da repressão financeira causada pelo Estado seria a determinação dos 

depósitos compulsórios e dos demais mecanismos de controle da taxa de juros. 

A liberalização financeira interna, sinteticamente, diz respeito à 

desregulamentação do sistema financeiro e à suplantação da atuação estatal 

pelos mecanismos do mercado no setor financeiro. Como já discutido neste 

trabalho, a liberalização financeira interna seria benéfica, de acordo com seus 

defensores, por corrigir as imperfeições e perturbações do setor financeiro, como 

as taxas de juros mantidas artificialmente abaixo do nível de equilíbrio ótimo de 

mercado e o crédito direcionado. Ademais, a liberalização financeira interna, ou 

desrepressão financeira, corrigiria os hipotéticos efeitos deletérios da atuação 

estatal para o mercado de capitais. Esses efeitos residiriam, por exemplo, na 

 
28 A Crise da Dívida dos países latino americanos se deu por uma situação de profunda reversão 
das condições de financiamento externo que impossibilitou os países latino americanos de 
saldarem seus compromissos em moeda estrangeira, “[…] o sistema financeiro internacional se 
recusava a refinanciar os encargos da relativos à dívida passada” (BELUZZO E ALMEIDA, 
2002:80).  
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preferência das firmas pelo crédito de baixo custo relativo ofertado por bancos 

públicos e, principalmente, bancos públicos de desenvolvimento, quando se trata 

de financiamento de longo prazo, em detrimento da opção de angariar recursos 

no mercado de capitais via emissão de dívida privada. Para os entusiastas do 

mercado de capitais, os bancos públicos abocanham a fatia do mercado em que 

se inserem as empresas mais sólidas e com menor risco de financiamento - 

empresas com perfil apetecível ao setor privado/mercado de capitais -  de tal 

sorte que as empresas que restam são as que apresentam risco elevado e, 

portanto, sem condições exequíveis de se lançar no mercado de capitais, 

caracterizando o chamado efeito crowding-out.  

Uma vez mitigados esses problemas, os níveis de poupança convergiriam 

para os níveis mais altos de equilíbrio espraiando efeitos positivos para o nível 

de investimentos e consequentemente para o crescimento da renda e do 

emprego. Também, o mercado de capitais teria caminho livre para se 

desenvolver e poder atuar no financiamento dos investimentos, uma vez que as 

firmas não mais teriam as vantagens do crédito ofertado pelos bancos públicos. 

Para além das supostas benesses provenientes dos mecanismos do mercado, 

os defensores dessa visão entendem que os custos relativos à corrupção do 

setor público se reduziriam. 

Para enfrentar as baixas taxas de poupança, a tradição neoliberal também 

recomenda a liberalização financeira externa. Também chamada de abertura 

financeira, a liberalização financeira externa é relacionada com a facilitação do 

acesso de residentes de um determinado país a passivos e ativos em moeda 

estrangeira, bem como de não residentes ao mercado financeiro doméstico. Ou 

seja, a abertura financeira concerne tanto à “liberalização dos movimentos de 

capitais quanto à permissão de transações monetárias e financeiras em moeda 

estrangeira no espaço nacional” (PRATES, 2006, p. 121). O aumento do fluxo 

de capitais financeiros proporcionado pela abertura financeira seria benéfico 

para os países que a efetuassem pois canalizaria poupança das economias 

centrais para os países em desenvolvimento (com escassez de capital) 

(CARCANHOLO, 2002). Ademais, a abertura financeira e aumento do fluxo de 

capitais financeiros cerceiam e “disciplinam” a política econômica e monetária 
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doméstica, isto é, a abertura financeira tenderia a “castigar” governos que 

adotassem políticas econômicas discricionárias29 (Akyüz, 1993).  

Prates (1997) e Akyüz (1993) dividem o processo de abertura financeira 

em três níveis. O primeiro nível é relativo à facilitação de não residentes de 

adquirirem ativos financeiros e atuarem no mercado doméstico, bem como à 

captação de recursos externos por parte dos residentes. Deste modo, a intenção 

de medidas de liberalização neste nível é de atrair capitais para o mercado 

doméstico. O segundo nível é referente à permissão e facilitação de atuação dos 

agentes residentes em atuar no mercado financeiro internacional. De certo 

modo, isto abre margem para a substituição de ativos domésticos por ativos 

estrangeiros e incentivam a saída de capitais. Porém, em alguns casos, como 

os de alguns países latino americanos (Chile, Colômbia e México), este tipo de 

medida pode apresentar efeito contrário, ou seja, de atrair investimentos e 

capitais externos:  

[…] muitas vezes o aumento desse nível de abertura tem efeito 
contrário do esperado – de estimular os investimentos estrangeiros – 
na medida em que diminui os custos das saídas de capitais provocadas 
por mudanças nas condições externas ou crises cambiais domésticas 
(GOLDSTEIN & TURNER, 1996 apud PRATES, 1997:91)30. 

O terceiro nível se aplica à conversibilidade monetária total, isto é, a 

permissão de transacionar e emitir ativos financeiros em moeda estrangeira, 

incluindo a abertura de contas bancárias. No Brasil, a liberalização financeira 

permeou todos esses níveis, como será exposto e discutido no decorrer deste 

capítulo.  

De acordo com Carcanholo (2002), o processo de liberalização financeira 

ocorrido nos países em desenvolvimento, na forma dos indicativos do Consenso 

de Washington, foi a terceira, das três partes, do processo de liberalização e 

globalização financeira mundial. A primeira etapa se caracterizou por uma série 

de desregulamentações no setor bancário e financeiro em geral nos países 

centrais. O sistema financeiro mundial havia passado por grandes 

transformações desde a queda do acordo de Breton Woods, fim do padrão dólar-

 
29 A perda de autonomia dos governos em relação à política econômica, é tratada como um 
componente benéfico pois puniria os governos que não praticam o equilíbrio fiscal. 
30 GOLDENSTEIN, L. & TURNER, P. (1996) Banking Crises in Emerging Economies: Origens 
and Policy Options, BIS Economics Papers, n. 46, Basle. 
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ouro e das taxas de câmbio fixas. Também se iniciou nesse período a 

internacionalização dos bancos americanos.  

A segunda etapa é compreendida entre os anos de 1979 e 1985 e foi 

caracterizada pela liberalização do fluxo de capitais e pela securitização das 

dívidas públicas, promovidas principalmente pelas economias americana e 

inglesa. Nesse período também se destaca o aumento da participação das 

instituições financeiras não bancárias no sistema financeiro.  

Cintra (2005), citando um estudo realizado pelo Mckinsey Global Institute, 

ilustra a nova fase de globalização financeira. O referido estudo estimou que o 

estoque total de ativos financeiros cresceu o equivalente a 109% do PIB mundial 

entre os anos de 1980 e 2003 (de US$ 12 trilhões em 1980, para US$ 118 trilhões 

em 2003). Esses números poderiam ser mais expressivos, já que o estudo em 

questão considera o estoque total de ativos financeiros como a soma dos 

depósitos bancários, dos títulos da dívida pública e privada e das ações, sem 

considerar os derivativos cambiais.  

Este capítulo tem a intenção de abordar e discutir as principais medidas 

aderentes a liberalização financeira, interna e externa, no Brasil, bem como a 

ampliação do aparato financeiro do mercado de capitais, no período 

compreendido entre 1987 e 2018, de modo que no capítulo subsequente possa-

se realizar uma análise precisa dos resultados apresentados pelo Sistema 

Financeiro Nacional a partir da liberalização financeira realizada no país. Para 

além desta introdução, o capítulo será divido em seções e subseções. A próxima 

seção abordará alguns acontecimentos no cenário externo que impactaram de 

alguma forma a economia brasileira, sobretudo os impactos na seara financeira. 

A seção subsequente discutirá as medidas de liberalização financeira interna, de 

modo que o foco será nas reformas concernentes ao setor bancário. A seção 

restante tratará das medidas relativas à abertura financeira e ao 

desenvolvimento de instrumentos financeiros/mercado de capitais. As duas 

grandes seções serão divididas em subseções de acordo com os períodos que 

atuaram os distintos governos. 
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2.2. Contextualização do cenário externo: acontecimentos com potenciais 
efeitos para o Sistema Financeiro Brasileiro e para o processo de 
liberalização financeira 

Uma série de acontecimentos da ordem econômica global afetou o 

sistema financeiro internacional com efeitos adversos para os mais diversos 

sistemas econômicos nacionais, sobretudo para as economias em 

desenvolvimento, como o caso dos países latino americanos, ao qual se insere 

a economia brasileira. 

Na década de 1980 houve uma reversão das condições da liquidez 

internacional. A abundância de capitais, que inundou e financiou as economias 

periféricas durante os anos 1970, é revertida, ocasionando a já mencionada 

Crise da Dívida dos países latino americanos, situação que só fora revertida na 

entrada dos anos 1990, com o advento do Plano Brady31 e a volta das taxas de 

juros do FED a níveis mais baixos. Esse quadro é ilustrado pela evolução das 

taxas de juros do FED, como exposto no gráfico 1.  

Gráfico 1: Evolução das taxas de juros efetivas FED (em %) 

 

Fonte: FED. Disponível em: <https://www.federalreserve.gov/> Elaboração própria. 

 
31 O Plano Brady, cujo nome advém do então Secretário do Tesouro Americano Nicholas Brady, 

tendo sido lançado no ano de 1989, foi o plano de refinanciamento da dívida dos países 
altamente endividados da América Latina. No caso brasileiro o Plano Brady foi posto em prática 
somente no ano de 1994, sendo um dos últimos países a fechar o acordo. Este plano consistiu 
em estabelecer garantias à securitização da dívida, via Bônus Brady, que nada mais era do que 
um desconto por meio do Banco Mundial, FMI ou governo japonês (que captavam parte do 
desconto no mercado secundário), para o lançamento dos novos títulos da dívida lançadas pelos 
países endividados. Em outras palavras, o Plano consistia em estimular e dar garantia a 
securitização da dívida dos países envolvidos (BRESSER-PEREIRA, 1989; COSTA, 2016). 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1
9

7
5

1
9

7
6

1
9

7
7

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9



62 
 

Na década de 1990, a eclosão de duas crises financeiras no lado leste do 

mundo – a crise cambial e financeira do sudeste asiático em 1997 e a crise 

financeira da Rússia em 1998 – teve impactos significativos para o sistema 

financeiro internacional. A crise do sudeste asiático, envolvendo Tailândia, 

Malásia, Indonésia, Filipinas e Coréia do Sul, tem duas características comuns 

nos países envolvidos, quais sejam a forte desvalorização cambial em relação 

ao dólar e a forte queda dos preços dos ativos financeiros nos mercados de 

capitais destes países, refletindo em uma massiva fuga de capitais. De acordo 

com Canuto (2000), o gatilho que disparou a crise foi a decisão do governo 

tailandês de desatrelar o baht, moeda local, do dólar, passando a funcionar em 

um regime de câmbio flutuante. Doravante, a moeda local passou por fortes 

desvalorizações cambiais, havendo efeito contágio para os demais países 

supracitados.  

Na esteira da crise do sudeste asiático, outra crise eclodiu, a crise 

financeira russa. Com o fim da Guerra Fria e vitória do bloco capitalista, a Rússia 

passara por um amplo processo de transformação econômica, deparando-se 

com altas taxas de desemprego e crescimento econômico muito baixo, quando 

não negativo. Adicionalmente, a partir de 1994, a queda dos preços das 

commodities agrícolas, minerais e energéticas afetou a economia russa. Com a 

eclosão da crise financeira dos países asiáticos e de sua decorrente 

reorganização do capital internacional, somado à queda dos preços das 

comodities, as reservas internacionais da Rússia se esvaíram, de modo que a 

incapacitou de honrar seus compromissos externos, levando-a a decretar 

moratória (MORAES et al, 2016). 

Por sua vez, a década de 2000 trouxe consigo uma das maiores crises já 

observadas no capitalismo. Tendo como berço a economia americana, no ano 

de 2008 estoura uma grande crise financeira internacional com desdobramentos 

para toda a economia global, apontada como a maior crise desde a Grande 

Depressão (1930), causando desemprego em massa e falência de empresas 

financeiras e não financeiras. A origem da crise se deu no mercado imobiliário 

americano, mais precisamente na inadimplência e desvalorização dos imóveis e 

de ativos financeiros relacionados às hipotecas americanas de alto risco, o 

chamado subprime (CINTRA & FARHI, 2008). Após a conflagração da crise 

financeira de 2008 – que começara na primeira metade de 2007 – os governos 
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das economias centrais tiveram que tomar atitudes para minorar os efeitos da 

crise e fazer com que a economia voltasse aos trilhos do crescimento. Deste 

modo, foram tomadas medidas de socorro às instituições financeiras, reduziram-

se as taxas de juros para mitigar a contração do crédito (gráfico 2), causado pela 

queda da confiança dos agentes e aumento da incerteza, e aplicaram-se 

políticas fiscais expansionistas (BRESSER-PEREIRA, 2010).  Para além destas 

medidas emergenciais, fora necessária uma nova fundação do controle e 

regulação da esfera financeira.  

Gráfico 2: Evolução das taxas de juros efetivas FED (em %) 

  

Fonte: FED. Disponível em: <https://www.federalreserve.gov/> Elaboração própria. 

2.3.1. Primeiros passos da liberalização financeira no Brasil: período 1987-1994 

a) Contextualização 

Nesta seção serão tratadas as medidas de liberalização financeira 

adotadas no período 1987-1994. Neste período, Sousa (1998) destaca: a 

constituição dos bancos múltiplos e do mercado interbancário; a Resolução 

1.289 e seus respectivos anexos; o lançamento dos Depositary Receipts; o Plano 

Diretor do Mercado de Capitais Brasileiro; a permissão e facilitação do 

lançamento de títulos no exterior, por parte do Banco Central do Brasil (BCB) e 

do Conselho Monetário Nacional (CMN).  

O conjunto de medidas supracitados aconteceu conjuntamente com 

acontecimentos da ordem política nacional importantes e que afetaram as 

condições do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Algumas delas são: tendência 
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a hiperinflação; abertura comercial; privatizações; crise do sistema bancário. 

Relativo à economia global, tivemos: desregulamentação do mercado de capitais 

iniciado pelas economias centrais; crash da Bolsa de Nova York; rompimento da 

“bolha” especulativa japonesa; forte queda das taxa de juros americana 

(SOUSA, 1998). 

b) Formação dos bancos múltiplos 

Na esfera bancária, a primeira medida a ser destacada do período tratado 

neste trabalho (1987-2018) foi a permissão à constituição dos bancos 

múltiplos32, por meio da Resolução 1524/88, que objetivava expandir o setor 

bancário. De fato, houve uma expansão bancária como produto de tal medida, 

de tal sorte que fora observada uma expansão do número de instituições 

bancárias atuando no país, que passou de 104, em dezembro de 1988, para 244 

bancos atuando no país em dezembro de 1994 (HERMANN, 2002). Ademais, 

fora expandida a atuação de bancos e instituições não bancárias para novas 

áreas, além da quase eliminação de algumas obrigatoriedades entre o 

direcionamento e a captação de recursos33. 

c) Medidas de abertura financeira (1987-1994) 

Após a tentativa de desenvolver o mercado de capitais com a reforma 

financeira de 1964/1967, nova tentativa foi feita no governo Sarney34. Em 1987 

se inicia um processo de abertura do mercado de capitais brasileiro que vai 

perdurar por toda a década de 1990 e 2000. De acordo com Prates (1997) e 

 
32 “Pelas novas regras, quatro tipos de instituições poderiam se fundir em uma única 
pessoa jurídica, formando um banco múltiplo: bancos comerciais, bancos de 
investimento, financeiras e associações de poupança e empréstimo. A classificação 
como múltiplo, contudo, não exige a atuação simultânea do banco nos quatro 

segmentos, mas apenas em dois, sendo, pelo menos um deles, o de banco comercial 
ou de investimento.” (HERMANN, 2010:260). 
33 Restaram apenas três tipos de vinculações relativas à captação e aplicação de recursos, a 
saber, “captações via cadernetas de poupança, parcialmente vinculadas ao crédito imobiliário; 
recolhimentos compulsórios sobre depósitos a vista, parcialmente vinculados ao crédito rural; e 
empréstimos de bancos estrangeiros, destinados a repasses a empresas no país.” (HERMANN, 
2010:260). 
34 Vale ressaltar que justo antes do início das reformas da liberalização financeira (com início 
datado em 1987 pela literatura do tema), o mercado de capitais brasileiro passou por uma fase 
de alta na bolsa de valores mobiliários doméstico, que, de acordo com Sousa (1998), se deu pela 
euforia referente ao lançamento do Plano Cruzado. Nesse período observou-se aumento dos 
lançamentos primários de ações e do número de companhias de capital aberto. Contudo, já em 
1986, diante do fracasso do referido Plano e de mudanças na política econômica o movimento 
expansivo do mercado de capitais se reverteu. 
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Machado (2011), o governo Sarney optou pela via dos marcos regulatórios para 

pôr em prática o início do processo de liberalização financeira brasileira, evitando 

que fosse necessária a discussão e aprovação do Congresso (que seria 

necessária caso as mudanças fossem em termos legislativos). Sendo assim, 

foram lançadas diversas resoluções pelo BCB e pelo CMN. 

Relacionada ao primeiro nível da abertura financeira figura uma medida 

marcante do governo Sarney, a Resolução 1.289 do CMN (Anexos I, II e III), de 

março de 1987, que permitiu a formação de Sociedades e Fundos de 

Investimento direcionados para compra de ações e debêntures no mercado de 

capitais doméstico35 (HERMANN, 2010). No entanto, o impacto dessa medida 

foi ampliado posteriormente no governo Collor, a partir da edição do Anexo IV 

desta mesma Resolução, o qual permitiu a instituições financeiras estrangeiras 

adquirir títulos de renda variável no mercado doméstico sem a necessidade de 

criação de registro de pessoa jurídica. Como destacado por Prates (1997) este 

passou a ser o maior canal de entrada de capitais estrangeiros no mercado de 

capitais brasileiro.  

Adicionalmente, a Resolução BCB 1.460/88 permitiu a constituição de 

Fundos de Conversão de dívida em investimento. O objetivo fora estimular que 

recursos provenientes da dívida externa fossem aplicados no mercado de ações 

doméstico.  

Já no ano de 1990, através da Resolução nº 1.743, fora permitida a 

emissão de comercial papers por parte das instituições financeiras domésticas, 

tendo avançado ainda mais em 1991 com a Resolução nº 1.847, que isentou do 

Imposto de Renda os juros e demais custos os papéis com prazo superior a dois 

anos no mercado externo. 

Também em 1991, expandiu-se o aparato financeiro disponível ao 

mercado de capitais doméstico e a entrada de capitais estrangeiros36. Através 

da Resolução 1.809 permitiu às instituições bancárias brasileiras captar recursos 

 
35 Prates (1997) adverte que a colocação de papéis por empresas brasileiras (não financeiras) 
no exterior já era permitida desde a década de 1960. Em 1962 a Lei 4131, regulamentou a 
captação externa, tanto por meio de empréstimos bancários quanto para a mercado de capitais. 
No entanto, nesta época os empréstimos bancários eram a forma menos custosa e mais 
abundante, o financiamento através do mercado de capitais era mais difícil, isto porque, a 
demanda por títulos lançados em países periféricos não dispunha de demanda suficiente para 
que os custos fossem satisfatórios 
36 Para aprofundamento sobre as características desses instrumentos, ver Prates (1997). 
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mediante a emissão de certificados de depósito em moeda estrangeira, com a 

condição de que os recursos fossem aplicados à capitalização de suas agências, 

filiais e/ou subsidiárias no exterior. A Resolução 1.848 permitiu e condicionou o 

investimento externo em empresas brasileiras através do mercado de capitais, 

através da emissão de certificados de ações emitidas por instituições financeiras 

americanas/estrangeiras, com lastro no mercado de capitais estrangeiros, os 

chamados American Depositary Receipts (ADR) e Internacional Depositary 

Receipts (IDR), permitindo assim o acesso de empresas brasileiras ao mercado 

de capitais estrangeiro. A regulamentação desses instrumentos financeiros veio 

em 1992, através da Resolução 1.927, editada como Anexo V da Resolução 

1.289, a qual autoriza e disciplina os investimentos de capitais estrangeiros 

através do mecanismo de Depositary Receipts, podendo os recursos captados 

por este mecanismo serem convertidos em ações e debêntures no mercado de 

capitais nacional. O impacto de tal medida foi uma maior facilidade de o 

investidor estrangeiro negociar no mercado doméstico: 

Esta modalidade de investimento oferece algumas vantagens ao 
investidor estrangeiro, como facilidade para negociar na bolsa local do 
investidor, uso da moeda local no investimento e, em alguns casos, 
obrigatoriedade de apresentação de resultados segundo normas dos 
órgãos reguladores locais. (MACHADO, 2011:31). 

Outras medidas relativas aos instrumentos do mercado de capitais 

nacional inaugurados no período 1987-1994 foram a Circular BCB 2.199, de 

1992, e a Circular 2.382. A primeira estabeleceu as condições para a emissão e 

colocação, por parte das empresas de capital nacional, de títulos conversíveis 

em ações e debêntures no exterior37. A Circular 2.382, do ano de 1993, autorizou 

e disciplinou a constituição de Fundos de Renda Fixa – Capital Estrangeiro, que  

permitia o investimento dos recursos em títulos do tesouro ou do Bacen 
(até a faixa de 35%) em títulos de renda fixa de empresas e instituições 
financeiras sediadas no país (CDBs e quotas do FAF), possibilitou a 
diferenciação do investimento externo em renda fixa do investimento 
em renda variável ao impossibilitar o direcionamento de recursos do 
Anexo IV para o mercado de renda fixa. (MACHADO, 2011:32) 

 
37 A Circular BCB nº2199 e as condições para emissão de papéis por parte das empresas brasileiras no 

exterior está disponível no link: 

https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attac

hments/43886/Circ_2199_v1_O.pdf 
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Fechando as medidas de liberalização externa, no âmbito financeiro, em 

1994 a Circular 2.485 permitiu e regulamentou a constituição e funcionamento 

de fundos de investimento no exterior38.   

As medidas normativas, aderentes a abertura financeira, expandiram 

substancialmente os instrumentos e alcance do mercado de capitais brasileiro, 

atraíram instituições financeiras estrangeiras e aumentaram o fluxo de capitais, 

de forma geral, no mercado financeiro doméstico. Não obstante, é importante 

ressalvar que o aumento do fluxo de capitais estrangeiros em direção a 

economia brasileira não é fruto unicamente das reformas no sistema financeiro 

brasileiro. Isto porque, na década de 1990, a abundância de liquidez da 

economia mundial gerou uma onda de movimentos de capitais para os países 

periféricos (já alinhados às recomendações reunidas no Consenso de 

Washington). Outro fator importante a se destacar é que à essa altura o mercado 

internacional de securities também aumentou a demanda por títulos de dívida 

dos países periféricos, possibilitando a colocação desses títulos pelos agentes 

residentes à custos economicamente viáveis. Ademais, a política de manutenção 

de altos patamares das taxas de juros reais, adotada na gestão do ministro 

Marcílio Marques Moreira (Ministro da Fazendo do governo Collor), e do acordo 

do Plano Brady (1994) estimulou a entrada de capitais financeiros no Brasil. 

Se iniciam também, no final da década de 1980, medidas liberalizantes 

relativas ao mercado de câmbio. Essas medidas se caracterizam pela perda de 

influência da autoridade monetária na determinação da taxa de câmbio e na 

facilitação da conversibilidade monetária, refletidas na permissão e facilitação de 

investimentos diretos no exterior, de envio de remessas de lucros e dividendos, 

pagamentos de serviços financeiros e demais categorias da conta corrente e 

aquisição de moeda estrangeira sem imposições condicionais e limites mediados 

pelo BCB, facilitação das transações de residentes no exterior (envolvendo 

custos de viagens e pagamento de demais despesas com o exterior).  

Conforme Wolffenbüttel (2007), uma medida “símbolo” desse nível da 

abertura financeira, no ano de 1992, fora a ampliação da permissão, a partir do 

 
38  Autorizou a aplicação de recursos dos fundos mútuos de renda fixa, fundos de aplicação 
financeira, fundos de investimento em "commodities" e fundos de renda fixa - curto prazo, até o 
limite de 10% (dez por cento) do patrimônio líquido respectivo, na aquisição de quotas de fundos 
de investimento no exterior. 
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momento também para instituições financeiras, de não residentes acessarem o 

mercado cambial brasileiro, por meio das contas CC-5, através da Resolução 

1.946, da Circular 2.242 e da Carta Circular 2.259. Originalmente quando criadas 

em 1969 através de um documento chamado “Carta Circular 5”, as CC-5 eram 

contas especiais mantidas no Brasil por brasileiros que vivessem no exterior e 

tinham o objetivo de facilitar a troca de moeda por brasileiros residentes no 

exterior. Funcionava da seguinte maneira: permitia-se que brasileiros que 

vivessem no exterior pudessem depositar valores em moeda nacional quando 

viessem ao Brasil e pudessem sacar em moeda estrangeira quando retornassem 

ao exterior.  

Posteriormente também fora permitido que outras pessoas pudessem 

depositar nas contas CC-5 para que o titular da conta sacasse no exterior, 

facilitando o envio de remessas de divisas ao exterior. Tamanha era a saída de 

capitais do Brasil por meio das CC-5, que em 1996 o governo limitou os 

depósitos a R$ 10 mil. As CC-5 passaram a se manifestar como uma das 

principais vias de saída de divisas do país. 

Um fator atrativo dessas contas era sua rentabilidade elevadas, dada o 

diferencial entre as taxas de juros domésticas e externas (potencializadas pela 

política macroeconômica adotada no governo Itamar Franco), além de não 

estarem sujeitas destinação das aplicações (MACHADO, 2011).  

[…] a CC-5 tornou-se a partir da década de 1990 “[a] plataforma 
genérica para a introdução de facto da conversibilidade (...), por onde 
transitavam recursos de natureza declarada de investimento direto, de 
capitais de curto prazo ou de disponibilidades quaisquer”. Com isso, 
um canal específico de remessa de divisas, cujo impacto seria sentido 
principalmente nos momentos de crise foi aberto. (LAAN, 2006 apud 
MACHADO, 2011:36)39. 

2.3.2. Portas escancaradas: aprofundamento da liberalização financeira no 
período 1995-2002 

a) Contextualização 

Nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) a liberalização 

financeira foi intensificada e ampliada, sendo considerada de suma importância 

 
39 LAAN, C. R. V. D. (2006) Liberalização da conta de capitais: evolução e evidencias para o caso brasileiro 
recente (1990- 2005). Dissertação de Mestrado - Curso de Economia da Faculdade de Ciências Econômicas, 

UFRGS, Porto Alegre, 2006. 
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para o sucesso do Plano Real, de modo que para a queda e estabilização da 

inflação e para a âncora cambial, a entrada de capitais estrangeiros era 

essencial. Adicionalmente, a política monetária arrochada, com elevados 

patamares da taxa de juros reais, além de ter a intenção de controlar a inflação, 

também era utilizada para atrair capitais estrangeiros (dado o diferencial entre 

as taxas de juros internas e externas). Segundo Hermann (2010), os efeitos da 

estabilização monetária e da âncora cambial, do primeiro governo de FHC (1995-

1998), no SFN foram: uma relativa estabilidade cambial; um alto patamar das 

taxas de juros reais; a redução no número de instituições bancárias, com o fim 

dos ganhos relativos ao floating inflacionário. O processo da liberalização 

financeira brasileira do referido período ampliou a integração da economia 

brasileira com o sistema financeiro internacional, aumentando a sensibilidade e 

vulnerabilidade financeira do SFN, uma vez que houve ampla 

desregulamentação e aumento da liberdade de movimentação de capitais. As 

duas crises cambiais observadas neste período (março de 1995 e outubro de 

199740) ilustram esta situação. Não obstante, as reformas financeiras seguiram 

o mesmo rumo do período tratado anteriormente. 

No campo da liberalização financeira interna neste período realizou-se 

medidas que impactaram o sistema bancário sobremaneira. As privatizações dos 

bancos estaduais, a reestruturação e readequação dos bancos federais e a 

abertura aos bancos estrangeiros figuram como as transformações mais 

emblemáticas deste período.  

b) Abertura aos bancos estrangeiros, privatização de bancos estaduais e 

“empresarização” dos bancos estatais 

A expansão bancária observada no período 1988-1994 tomou sentido 

contrário após a estabilização monetária. Muitos bancos não conseguiram se 

adaptar e remodelar para atuar de outras formas após o fim da inflação elevada 

e crônica e, por conseguinte, a redução das receitas provenientes do floating. As 

instituições bancárias que conseguiram se adaptar à perda dos ganhos 

relacionadas à inflação, o fizeram com uma série de inovações de serviços, 

 
40 Essas duas crises cambiais sofridas pela economia brasileira foram reflexo de ataque 

especulativo. A de 1995 foi provocada pela crise mexicana, já a de 1997 pela crise do sudeste 
asiático. 
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tecnológicos e expansão do crédito41 (ARAUJO & CINTRA, 2011). Com receio 

de uma crise bancária generalizada, o BCB interveio no Banco Econômico e 

lançou o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do 

Sistema Financeiro Nacional (PROER), através da Medida Provisória (MP) n º 

1179 e da Resolução CMN 2208, ambas de novembro de 1995.  

 O PROER, em linhas gerais, tinha por objetivo a reestruturação dos 

bancos nacionais que foram fragilizados com a mudança das condições 

macroeconômicas e não lograram uma remodelação que superasse as 

dificuldades por si mesmos. Nesse sentido, o PROER pode ser entendido como 

um Programa de “[…] assistência financeira para financiar gastos com a 

reorganização administrativa, operacional e/ou societária de instituições 

financeiras, envolvendo ainda desimobilizações de ativos e outras. (VIDOTTO, 

2002:115). Desta maneira, o BCB foi habilitado a conceder recursos para que 

instituições financeiras sólidas adquirisse os ativos das instituições em 

dificuldade (STUDART, CARVALHO E ALVES JR., 2002).  

 Também em 1995 foi autorizada a entrada de instituições financeiras 

estrangeiras no país. A Constituição de 1988 proibia virtualmente a entrada 

dessas instituições financeiras estrangeiras. No entanto, o artigo 52 das 

Disposições Constitucionais Transitórias permitia a entrada dessas instituições 

no mercado doméstico, condicionada a aprovação final pelo presidente da 

república. Seria permitida a entrada dessas instituições em caso de acordo de 

reciprocidade e em casos que fossem de interesse nacional. Utilizando-se dessa 

“brecha”, em agosto de 1995, o governo, através da Exposição de Motivos n. 

311, autorizou a entrada e ampliação de instituições financeiras estrangeiras no 

mercado doméstico, por considerar o caso como “interesse nacional”, pois 

beneficiaria o SFN (FREITAS & PRATES, 2001). O argumento do governo era 

de que a com a entrada dos bancos estrangeiros e o consequente aumento da 

concorrência no setor, induziria os bancos nacionais a abaixar os preços, 

aumentar a oferta de crédito (e da relação crédito/PIB) e a alongar os prazos dos 

 
41 Após o Plano Real e da valorização do salário real as famílias passaram a demandar mais 
financiamentos e os bancos que souberam se aproveitar desta situação obtiveram ganhos 
consideráveis com a expansão da oferta de crédito. 
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financiamentos, de modo que o financiamento de longo prazo fosse contemplado 

pelo setor bancário privado42. 

 Também nesse período, houve a criação da Taxa de Juros de Longo 

Prazo (TJLP) por meio da Resolução BCB 2.121 em novembro de 1994. O 

objetivo fora a adequação de uma taxa de juros para a remuneração dos fundos 

de longo prazo (recursos do FAT) depositados no BNDES. O cálculo era feito 

com base na média ponderada de títulos internos e externos43 (VIEIRA, 1997). 

Contudo, a alta volatilidade dos mercados financeiros nos anos de 1997 e 1997, 

em paralelo às altas taxas de juros domésticas aplicadas para assegurar o 

financiamento do déficit em transações correntes resultou na decisão de mudar 

a fórmula de cálculo da TJLP, para que esta se estabilizasse em patamares mais 

baixos (MORAES et al, 2016). 

  Refletindo o processo de desnacionalização bancária, a participação de 

bancos estrangeiros no setor bancário doméstico aumentou consideravelmente: 

 
42 De acordo com Carvalho e Vidotto (2007), a justificativa do governo, apresentada na EM 311, 
era uma cortina de fumaça. Na verdade, o governo desejava atrair capitais estrangeiros “para o 
equacionamento das dificuldades do setor bancário com a queda abrupta da inflação e a crise 
de 1995” (CARVALHO E VIDOTTO, 2007:395).  
43 O cálculo da TJLP baseava-se na média ponderada de títulos externos e internos, de acordo 
com a seguinte equação: TJLP = TDE p + TDJ q, onde: TDE = taxa média de rentabilidade dos 
títulos da dívida pública externa; TDJ = taxa média de rentabilidade dos títulos da dívida pública 
mobiliária interna federal; e p e q = fatores de ponderação, definidos pelos montantes dos títulos, 
com um peso mínimo para o valor de q. Em 1996, foram introduzidas novas modificações no seu 
cálculo por meio da resolução nº 2.335, “com o objetivo de ajustar os parâmetros de seu cálculo. 
Essas alterações continuaram a assegurar baixa volatilidade à TJLP, visto que se manteve a 
hipótese de câmbio de paridade. No que se refere ao custo, a exclusão das Notas do Tesouro 
Nacional (NTN), série H, da cesta de títulos internos, e a utilização do inverso do prazo médio 
como fator de ponderação dos títulos externos asseguraram a redução de 3,95% verificada na 
TJLP em dezembro de 1996, conforme estudo de Vieira. Na ausência de variação cambial 
(câmbio de paridade) e com a redução do custo de captação do Tesouro no mercado 
internacional, espera-se que a tendência da TJLP seja de uma taxa com baixo risco e com 
reduções progressivas no custo. A TJLP é, portanto, uma ótima opção para o investidor avesso 
ao risco cambial. Entretanto, deve ser lembrado que o custo de captação do Tesouro no mercado 
representa um componente não desprezível de risco, presente nos TDES e 
TDIS, que pode levar a algumas oscilações não previsíveis” (Vieira, 1997: 67-68). 
Posteriores alterações foram realizadas através da medida provisória nº 1.790, de 29 de 

dezembro de 1998, e da medida provisória nº 1.921, de 30 de setembro de 1998, convertida na 

lei nº 10.183, de 12 de fevereiro de 2000. A TJLP é fixada pelo Conselho Monetário Nacional e 

divulgada até o último dia útil do trimestre imediatamente anterior ao de sua vigência. Em moedas 

contratuais, a TJLP é expressa em percentual ao ano, tem período de vigência de um trimestre-

calendário e, hoje, é calculada a partir dos seguintes parâmetros: 1 - Meta de inflação calculada 

pro rata para os doze meses seguintes ao primeiro mês de vigência da taxa, inclusive, baseada 

nas metas anuais fixadas pelo Conselho Monetário Nacional; 2 - Prêmio de risco (COSTA et al, 

2016 citando VIEIRA, 1997). 
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em 1994 os bancos estrangeiros obtinham 7% do total de ativos do setor, no ano 

de 2001 a participação já era de 29,9%. Essa ampliação do poder dos bancos 

estrangeiro no mercado doméstico veio acompanhada de uma queda na 

participação dos bancos privados nacionais, com destaque para a participação 

dos bancos públicos (federais e estaduais), que em 1994 tinha a posse de 18% 

dos ativos totais do setor, caindo para 4,3% no ano de 2001 (ARAUJO & 

CINTRA, 2011).  

 Quanto a redução do setor público bancário no mercado financeiro 

doméstico, o lançamento do Programa de Incentivo à Redução do Setor Público 

Estadual na Atividade Bancária (PROES), através da Circular BCB nº 2742, do 

ano de 1997, é um bom exemplo para ilustrar a orientação político econômica 

dos governos de FHC, qual seja a de redução do papel do Estado na economia. 

Este programa tinha como principal objetivo o saneamento e reestruturação dos 

bancos públicos estaduais para, posteriormente, efetuar a privatização dessas 

instituições (STUDART, CARVALHO & ALVES JR., 2002; CINTRA, 2006).  

 O esforço de reestruturação do setor público bancário brasileiro ocorreu 

em paralelo com o plano de reestruturação patrimonial do setor público de forma 

geral, ambos fazendo parte de uma orientação de condução econômica 

neoliberal e de redução do papel do Estado. Deste modo, o aparato público 

financeiro, ou seja, as diversas instituições financeiras públicas, quando não 

privatizadas, foram utilizadas para o objetivo relativo à liberalização financeira e 

para outras reformas liberalizantes, como a privatização de empresas estatais. 

Exemplos disso são a reorientação do BNDES, que se afastou das funções 

típicas de banco público de desenvolvimento e passou a atuar no Programa 

Nacional de Desestatização44 (COSTA et al, 2016), e a mudança de gestão do 

Banco do Brasil (BB) e da Caixa Econômica Federal (CEF), adotando critérios 

privados empresariais (CINTRA, 2006; ARAUJO & CINTRA, 2011; COSTA, 

2012). 

 A reestruturação dos bancos públicos se dividiu em dois grupos, um para 

os bancos públicos federais e outro para os estaduais. Em relação aos bancos 

 
44 “No início do governo Cardoso, o BNDES já havia sofrido as principais reformulações que 
permitiriam que estivesse à frente do Programa Nacional de Desestatizações. Sob a presidência 
do economista Edmar Bacha e tendo à frente da Diretoria de Privatizações a economista Elena 
Landau, o Banco tocaria o maior programa de privatizações do mundo ocidental conhecido até 
então” (COSTA et al, 2016:170) 
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públicos estaduais, como discorrido em parágrafos anteriores, foram feitos 

esforços para o saneamento destas instituições para que, posteriormente, 

fossem atrativas às privatizações, no âmbito do PROES, que por seu turno, se 

insere num cenário de crise dos estados brasileiros e do Programa de Apoio à 

Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados (PARAFE) (VIDOTTO, 2005). 

 Quanto ao plano de reforma dos bancos públicos federais, os objetivos 

específicos do governo para este segmento, de acordo com a Nota Técnica MF-

20 (NT-20) da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, de julho de 1995, 

eram adequar estas instituições a critérios de gestão empresarial e de eficiência. 

Vidotto (2005) ainda destaca que na NT-20 estava expressa a posição do 

governo de que  

Função social é autárquica, fundeada no orçamento fiscal. Banco é 
banco, seja público ou privado. Deve gerar resultados, lucro, que no 
caso dos primeiros, se converte em receita fiscal, que o governo pode 
utilizar em suas metas sociais. (VIDOTTO, 2005:76). 

Contudo, apesar do propósito do governo de enquadrar os bancos públicos 

numa lógica empresarial privada encontraram-se barreiras, pois, de acordo com 

Costa (2012), tal ímpeto esbarrou na herança estrutural e de atuação dos bancos 

públicos. Anos mais tarde, exatamente em junho de 2001, através da Medida 

Provisória n. 2.196, fora instituído o Programa de Fortalecimento das Instituições 

Financeiras Federais (PROEF) que objetivava adequar os bancos públicos 

federais a mesma regulação prudencial a qual estavam enquadrados os bancos 

privados (CINTRA, 2006), nos padrões do Acordo de Basileia I (que será tratado 

nos alguns parágrafos adiante). Essa medida guarda grande estreiteza com a 

aspiração dos governos da década de 1990, pelo menos retoricamente, de impor 

às instituições públicas, incluindo as instituições financeiras, à “disciplina que 

estão submetidos os bancos privados” (COSTA, 2012:67). Não obstante, os 

quatro bancos federais submetidos ao PROEF, a saber, Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia seguiram 

desempenhando funções tipicamente designadas a bancos públicos, isto é, 

estes bancos continuaram a ser instrumentos de políticas públicas45 (VIDOTTO, 

2005), como era o objetivo do então governo que, 

 
45 De certa maneira o objetivo do governo de manter os bancos federais como instrumento de 

política pública fora contraditória quanto às diretrizes do governo. A privatização das empresas 
públicas, incluindo os bancos públicos, era considerada muito importante para o objetivo de 
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Almejava assegurar que as instituições públicas federais estivessem 
preparadas tanto para competir como bancos comerciais, como 
também para desempenhar, com eficiência, sua missão de fomento ao 
desenvolvimento econômico e social (COSTA, 2012:68). 

Já o BNDES também passou a incorporar uma conduta de zelo pela 

eficiência financeira e desempenhou papel central no programa de privatizações. 

O Banco foi a instituição gestora do Fundo Nacional de Desestatização, no 

âmbito do Plano Nacional de Desestatização (PND), em convergência com a 

orientação liberalizante da economia brasileira (COSTA et al, 2016). 

Fora autorizada a realização de operações de arrendamento mercantil por 

parte das instituições financeiras, através da Resolução BCB 2.309 no ano de 

1996, assim como fora autorizada a constituição de sociedades de arrendamento 

mercantil. O arrendamento mercantil, ou leasing, permite as instituições 

financeiras e sociedades de arrendamento mercantil a arrendarem bens móveis, 

como carros e caminhões, e imóveis para interessados para indivíduos ou firmas, 

possibilitando ou não (a depender dos termos do contrato) a compra do bem pelo 

arrendatário no final do arrendamento. Essa modalidade de crédito permite ao 

arrendatário usufruir do bem sem ser possuir sua propriedade. 

 Em relação aos regimes de regulação prudencial do sistema bancário, o 

Brasil vem se adequando aos Acordos de Basiléia desde 1994, quando aderiu 

ao Acordo de Basiléia I, por meio da Resolução 2099. O Basiléia I, ou Acordo de 

Capital de Basiléia, firmado no ano de 1988 e elaborado por um comitê formado 

pelos presidentes dos bancos centrais dos países membros do G-1046, objetivou 

criar mecanismos de mensuração de risco de crédito e estabelecer um padrão 

mínimo de capital. A adoção do Acordo teve alcance de muitos países para além 

dos integrantes do G-10, sendo aderido por 110 países (PRADO & MONTEIRO 

FILHA, 2005). A principal característica do Basileia I é seu caráter tutelar, se dá 

pela imposição de capital regulatório, ou capital mínimo, às instituições 

financeiras. A razão Capital/Ativo Ponderado pelo Risco exigida aos bancos era 

 
ajustar as contas públicas. Ademais, a política de liberalização financeira receitava a 
“desrepressão” interna como alvo elementar, ou seja, a suplantação da atuação estatal na esfera 
financeira pela atuação dos agentes privados. Contudo, uma coisa é a retórica utilizada pelo 
governo e por seus influenciadores, outra coisa são as necessidades práticas do país, de sorte 
que estes dois campos podem, e em muitos casos é o que acontece, se distanciar e dar margem 
ao contraditório, sem que a diretriz, via, farol, objetivo final de um determinado governo seja 
perdido. 
46 O G-10 é formado por: Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Holanda (Países 
Baixos), Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. 
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de 8%, no Brasil, incialmente, fora seguido o padrão internacional, contudo, em 

1997, a razão exigida fora elevada para 11%. Quanto maior a exigência, menor 

é a capacidade de alavancar o crédito bancário (CASTRO, 2007).  

De acordo com Blum e Nakane (2005), pode-se relacionar a estabilidade 

do setor bancário brasileiro com a aderência às recomendações do Basiléia I. 

Contudo, por outro lado, também pode-se relacionar a baixa oferta de crédito 

observada no país com essa medida, sobretudo a oferta de crédito de longo 

prazo por instituições financeiras não governamentais. 

No entanto, a ocorrência de diversas crises financeiras mundiais, com 

subsequentes falências bancárias evidenciou as deficiências e imprecisões do 

Acordo Basileia I. Em 1999 novo acordo, Basiléia II, foi proposto pelo Comitê de 

Basiléia. Essencialmente, a diferença deste novo acordo para com o Basiléia I é 

que “o novo Acordo aumenta a ênfase na relação entre estrutura de capital e 

nível de risco e pretende promover uma adequada capitalização dos bancos e 

induzi-los a melhorar a qualidade de sua gestão de risco” (PRADO & MONTEIRO 

FILHA, 2005:182). Sumariamente, as recomendações eram no sentido do 

aprimoramento do gerenciamento de riscos, e os avanços em relação ao Basileia 

I notam-se no aperfeiçoamento das técnicas de gestão de risco de crédito, 

instrumentalizadas por metodologias mais apuradas (PEREIRA, 2006).

 Algumas medidas pontuais também foram adotadas no final da década de 

1990 e início da década de 2000, como a da Circular 2.927/99, que reduziu a 

alíquota dos depósitos compulsórios sobre os depósitos à vista, de 75% para 

65%. No ano seguinte (2000), houve mais duas reduções da alíquota, passando 

para 55%, em março deste ano, e depois para 45% adicionados 8% em títulos 

federais, no mês de junho. 

c) Medidas de abertura financeira (1995-2002) 

A eclosão da crise mexicana no início de 1995 forçou o governo a adotar 

um pacote de medidas para mitigar os efeitos desta crise, ou seja, para fazer 

frente à fuga de capitais característica de quando há crises em países periféricos.  

O objetivo, de acordo com Biancareli (2003), fora estabelecer melhores 

condições para a entrada de divisas. De maneira que: 

O prazo mínimo volta a ser de um ano para o pagamento antecipado 
deexportações e de 90 dias para o repasse das captações 63; é 
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reduzido de 3 para 2 anos o prazo mínimo médio para amortização de 
empréstimos externos; para 6 meses esse prazo no caso de renovação 
ou prorrogação; e o IOF sobre empréstimos em moeda, que estava em 
7%, é zerado47. (BIANCARELI, 2003:8). 

Contudo, já com redução dos efeitos da crise mexicana, no segundo 

semestre de 1995, o governo volta a elevar o IOF, desta vez para 5%, para todos 

os empréstimos externos e em seguida determina o escalonamento das 

alíquotas, em favor dos empréstimos com maior prazo de maturação48. 

Em 1996 é expandida para as instituições financeiras com sede no país a 

possibilidade de emissão de Depositary Receipts no mercado de capitais 

internacional. Ainda em 1996, fora disciplinada a captação de recursos por 

empresas emergentes e para o investimento no setor imobiliário, através das 

Resoluções 2.247 e 2.248, sendo a possibilidade de captação ampliada pela 

constituição de Fundos de Investimento Financeiro (MACHADO, 2011). 

No ano de 1996 também houve medidas que facilitaram a saída de 

capitais, nesse sentido, além da ampla desregulamentação do mercado cambial, 

também ocorreu ampliação dos serviços financeiros e exclusão dos limites de 

pagamentos desses instrumentos. Além disso, quanto a facilitação das saídas 

de capital, por meio da Circular 2.677, ocorre uma ampliação das autorizações 

de abertura e movimentações de contas de não residentes que operam no 

mercado doméstico, eliminando todos os limites de remessa de renda, relativa a 

serviços financeiros, por não residentes ao exterior. 

Em 1997 destaca-se a Resolução 2.356, que autorizou os investidores 

nacionais – incluindo as empresas estrangeiras com sede no país – a aplicação 

de recursos em Depositary Receipts emitidos no exterior, lastreados em valores 

mobiliários de empresas sediadas no país. 

A terceira crise cambial experimentada pela economia brasileira, desta 

vez no ano de 1998, na esteira da crise do sudeste asiático e com adição da 

crise na Rússia, forçou uma mudança no regime cambial brasileiro, que em 

janeiro de 1999 passou a ser um regime de câmbio flutuante, através da 

Resolução 6.56549. Adicionalmente, além do novo regime cambial, foi 

implementada uma nova matriz de política econômica, orientada por políticas 

 
47 Através da Circular 2538, de 24/01/95, das Circulares 2545, 46 e 47 e da Portaria 95 – os 
quatro últimos em 10/03/95, respectivamente. 
48 Portaria 28, de 08/02/96. 
49 De acordo com Machado (2011), o novo regime cambial dificultou ainda mais seu controle. 
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monetária (metas de inflação) e fiscal (metas de superávits primários) 

arrochadas, com impactos para o SFN, como a rigidez da taxa básica de juros 

em patamares altos para fins de controle inflacionário. 

As medidas de liberalização adotadas nesse período traçaram o caminho 

da facilitação da entrada e saída de capital financeiro. Houve maior flexibilização 

aos investidores estrangeiros, bem como a quebra de restrições ao envio de 

rendas ao exterior (inclusive de residentes).  

Quanto à flexibilização dos investimentos estrangeiros no país, no ano 2000, a 

Resolução 2.689 extinguiu a Resolução 1.289, à exceção do Anexo III (Carteira 

de Investimento – Capital Estrangeiro), permitindo o ingresso de capital 

estrangeiro no país sem a necessidade de autorização prévia do BCB, sendo 

necessário apenas o cadastramento junto à referida instituição ou ao CVM.  

 A Resolução 2.770, também lançada no ano 2000, 

Revoga e substitui a antiga Resolução 63/67. As operações de repasse 
de recursos externos passam a ser regidas pelos seguintes critérios: 
a) são liberadas as captações destes recursos sem a prévia 
autorização do Bacen, exceto se o tomador do empréstimo no Brasil 
for o setor público; b) os recursos podem ser captados por meio de 
empréstimos ou emissão de títulos no exterior; c) os recursos captados 
devem ser aplicados em empréstimos no país, mas são autorizadas 
operações de repasse interfinanceiro para instituições financeiras da 
mesma espécie da tomadora dos recursos no exterior; d) o banco 
repassador deve conceder ao tomador doméstico idênticas condições 
de custo da dívida originalmente contratada em moeda estrangeira, 
sendo autorizada apenas a cobrança de comissão de repasse 
(HERMANN, 2010:263). 

2.3.3. Políticas de expansão creditícia, a volta do protagonismo dos bancos 
públicos e aprofundamento da abertura financeira: período 2003-2010 

a) Contextualização  

Nos dois governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), o 

núcleo duro das políticas neoliberais e da condução da política macroeconômica 

fora mantido50, de modo que as reformas liberalizantes seguiram sendo 

ampliadas e consolidadas. Tanto medidas de facilitação e estímulo à entrada de 

capitais financeiros, como relativas as saídas foram tomadas. Machado (2011) e 

Ghinis (2006) entendem que as medidas relativas à entrada de capitais na 

 
50 As reformas liberalizantes de abertura comercial e financeira seguiram o mesmo rumo dos 
governos antecedentes, bem como o tripé de política macroeconômica, qual seja o regime de 
câmbio flutuante, metas de inflação e metas de superávits primários. 
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economia doméstica deste período foram mais no sentido de aperfeiçoamento 

dos instrumentos e mecanismos do mercado de capitais, uma vez que nos 

períodos anteriores (do final da década de 1980 ao início dos anos 2000) as 

reformas deste nível tiveram grande amplitude e profundidade, deixando pouco 

a se fazer quanto à reformas substanciais.  

Neste período houve uma inflexão na agenda da liberalização financeira 

interna. Não houve privatizações de bancos públicos, o discurso de 

superioridade dos mecanismos de mercado e dos bancos estrangeiros não fora 

adotado e o aparato público bancário foi reforçado e amplamente utilizado, 

sobretudo como atores de política anticíclica, de forma que a participação destas 

instituições no mercado de crédito foi recuperada, após a perda de espaço na 

década de 1990. Ademais, o governo atuou de forma determinante na elevação 

da oferta de crédito desempenhada pelos bancos privados, possibilitando um 

ciclo de crédito expansivo. 

b) O estímulo governamental ao crédito privado e a manutenção da ação 

anticíclica 

Introduzido pela Lei nº 10.820/2003, o crédito consignado em folha de 

pagamento possibilitou a obtenção de crédito a taxas mais baixas do que as 

observadas no mercado amplo, por servidores públicos, trabalhadores ligados a 

alguns sindicatos e aposentados. Essa medida é apontada como um dos fatores 

que mais explicam a substancial elevação da oferta de crédito, que fora puxada 

pela ação dos bancos privados, durante o governo Lula (MORA, 2015; PRATES 

& FREITAS, 2013; ARAUJO, 2012). Em conformidade com Mora (2015), o 

crédito consignado reduziu o custo dos empréstimos à pessoa física em paralelo 

com a dilatação dos prazos de vencimento51. 

 Outra medida considerada um elemento explicativo importante da 

ascensão do ciclo de crédito nos anos 2000, foi a Lei de Alienação Fiduciária 

(Lei nº 10.931/2004). Esta lei, aplicado ao arrendamento mercantil, teve impacto 

significativo na concessão de crédito para compra de automóveis. 

Sumariamente, o arrendamento mercantil permite ao banco ter a posse do bem, 

 
51 A introdução do consignado alterou o perfil do crédito pessoal ao repercutir tanto 
sobre a taxa de juros média ao ano (a.a.) (que descendeu de um patamar de 80% a.a. para 
aproximadamente 40% a.a.),8 quanto sobre o prazo (com a ampliação do prazo médio de 
duzentos dias para mais de 550 dias) 
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arrendado por ele, quando o arrendatário não logra a quitação do bem em 

questão. Antes da Lei 10.931, o processo que permitia ao banco revender o 

carro, cuja posse é retomada por ele quando há falta de pagamento do 

arrendatário, era demasiado moroso. O mais notável da Lei de Alienação 

fiduciária foi tornar esse processo rápido e fácil, o que estimulou os bancos a 

concederem crédito nesta modalidade de arrendamento mercantil (ASSUNÇÃO, 

BENMELECH & SILVA, 2014).  

 A partir do momento que os bancos públicos iniciaram a atuação 

anticíclica, sobretudo o BNDES na concessão de financiamento corporativo, 

respondendo à contração do crédito bancário privado, o governo passou a irrigar 

as fontes de recursos dessas instituições. Como explicado por Torres Filho 

(2018), a atratividade dos financiamentos concedidos pelo BNDES, com as 

mesmas taxas que incidiam os recursos que eram repassados para o Banco 

provenientes do FAT, fez com que fosse gerada uma demanda que os recursos 

do FAT não eram capazes de suprir. Para que a atuação anticíclica do BNDES 

fosse mantida, o governo passou a repassar recursos do Tesouro Nacional ao 

Banco, através da emissão de dívida pública. Os empréstimos do Tesouro ao 

BNDES chegaram a totalizar R$ 400 bilhões, configurando-se como a principal 

fonte de receitas do BNDES desde o ano de 2010 até 2017.  

 Após a crise financeira mundial de 2008, a regulação prudencial bancária 

recebeu os holofotes de amplas escolas teóricas, de governos e organismos 

multilaterais. Nesse contexto, no ano de 2010 firma-se o Acordo de Basileia III, 

que no Brasil as recomendações vêm sendo aplicadas desde 2013, através das 

Resoluções CMN 4.192, 4.193, 4.194 e 4.19552 tendo-se concluídas no ano de 

2018 (BCB, 2018)53. De maneira geral, o Basileia III faz recomendações para 

que as instituições bancárias sejam mais resilientes a choques inesperados na 

esfera financeira, por meio de controle de liquidez, alavancagem e adicional de 

capital. 

c) Medidas de abertura financeira (2003-2010) 

Em 2004, através da Circular 3264, permitiu-se o pagamento a curto prazo 

de importações em qualquer moeda, sem necessidade de registro da DI 

 
52 A resolução 4195 foi revogada pela Resolução 4280. 
53Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/recomendacoesbasileia 
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(declaração de importação) e pagamento antecipado. Neste mesmo ano, por 

meio da Resolução 3.250, foram autorizados 

[…] investimentos brasileiros no exterior mediante realização de 
conferência internacional de ações, por meio de ação ou permuta de 
participação societária detida por pessoas físicas ou jurídicas 
residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil, decorrente de venda 
de controle acionário de empresa brasileira. (MACHADO, 2011:55) 

Uma das medidas mais emblemáticas e impactantes, de acordo com 

Machado (2011), Ghinis (2006) e Sicsú (2005), através da Resolução 3.265/05, 

foi a unificação dos mercados de Taxas Livres de Câmbio e de Taxas 

Flutuantes54, que passaram a constituir um mercado único de câmbio. Essa 

medida significou a extinção das Contas CC-5 ao permitir a compra e venda de 

moeda estrangeira, seja de pessoa física ou jurídica, sem limite de valor e com 

todas as operações cambiais sendo permitidas sem regulamentação do BCB55. 

Antes as transferências ao exterior tinham que ser efetuadas através da rede 

bancária doméstica, por meio das Contas CC-5, e eram regulamentadas com 

critérios expressos pelo BCB.  

 Ainda em 2005, a Resolução 3.312 facilitou as operações de hedge no 

exterior, eliminando dificuldades operacionais da realização direta dessas 

operações.  

Em 2006, a MP 281, posteriormente convertida na Lei 11.312, reduziu  

[…] a zero as alíquotas de Imposto de Renda e da CPMF (Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira) sobre novos investimentos 
de não residentes em: títulos públicos federais, exceto operações 
compromissadas; Fundos de Investimento em Empresas Emergentes 
(FIEE); FI em Participações (FIP); e FI em Cotas de FIP (venture 
capital) (HERMANN, 2010:263). 

Agindo como um incentivo fiscal aos investidores estrangeiros, sujeitando-os à 

mesma tributação dos residentes.  

Ainda em 2006, a Resolução 3.412 eliminou as restrições para aplicações 

no mercado de capitais e mercado de derivativos no exterior (antes da medida 

as aplicações eram permitidas somente para países signatários do 

 
54 Até então, o mercado de câmbio Taxas Livres era um mercado apartado do mercado de 
câmbio oficial, onde os agentes podiam negociar os preços e condições das transações cambiais 
livremente. Já o mercado de câmbio Taxas Flutuantes era sujeito ao controle do BCB que 
impunha limites quantitativos as transações. 
55 Com exceção de das operações sujeitas a regulamentação específica, como por exemplo, 
operações em mercados derivativos no exterior. (MACHADO, 2011). 
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MERCOSUL), tanto para pessoas físicas como para jurídicas, favorecendo a 

saída de capitais para o exterior. Esse processo continuou em 2008, com a 

edição dos Artigos 8, 9 e 10 da Resolução 3.568, que autorizou  

[…]as pessoas físicas e jurídicas residentes no país a comprar e 
vender moeda estrangeira para fins de constituição de disponibilidades 
no exterior e de aplicação no mercado de capitais e de derivativos e 
seu retorno ou reaplicação, sem limite de valor, desde que observadas 
a legalidade da transação e a regulamentação específica. (MACHADO, 
2011:55). 

Algumas medidas se caracterizaram pela facilitação da entrada de 

capitais no país como a MP 442, de 2008, que regulamentou e condicionou a 

aceitação de ativos recebidos pelo BCB como garantia de empréstimos 

efetuados em moeda estrangeira. Essa medida deu origem a Lei 11.882/08, que 

autorizou o BCB a negociar redesconto com garantia de carteira de crédito e 

estabeleceu critérios para os empréstimos em moeda estrangeira. A Resolução 

3.672 estabeleceu critérios e condições para a realização de empréstimos em 

moeda estrangeira, relativa a MP 442, neste mesmo ano56. Posteriormente, já 

no ano de 2009, a Circular 3.434 regulou as operações de crédito em moeda 

estrangeira relativas à Resolução 3.672.  

 Outro passo nessa direção, favorecendo a entrada de capitais 

estrangeiros, foi dado através da Resolução 3.844/10, que “Consolidou as 

disposições gerais sobre capital estrangeiro no país relacionadas a registro de 

fluxos de investimentos diretos, créditos externos, royalties, transferências de 

tecnologia e arrendamentos mercantis externos.” (MACHADO, 2011:51), 

eliminando também a exigência de autorização prévia do BCB para a realização 

de transferências ao exterior.  

A Resolução 3845, também do ano de 2010, deu nova redação ao Anexo 

V da Resolução 1.289/87, alterando as regras relativas aos Depositary Receipts, 

permitindo as companhias residentes, emissoras ou ofertantes de DRs o produto 

da alienação, portanto, não havendo alteração no fluxo cambial. Esta medida 

ainda seria flexibilizada, como será exposto nos próximos parágrafos. 

 
56 A Resolução condiciona permissão para as operações à instituições financeiras brasileiras 

autorizadas a operar em câmbio, bem como suas subsidiárias no exterior e a bancos com sede 
no exterior detentores de classificação de risco de longo prazo no mínimo equivalente a grau de 
investimento conferido por pelo menos uma das três maiores agências internacionais de 
classificação. Além disso, previa destinações aos recursos obtidos mediante operações tratas 
nesta resolução. 
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2.3.4. Liberalização financeira no governa Dilma 

a) Contextualização  

No primeiro governo de Dilma Rousseff (2011-2014), as medidas de 

liberalização financeira se mantiveram, apesar de seu ritmo e amplitude terem 

sido mais brandos, de sorte que o que ocorreu foi o aprimoramento dos 

procedimentos já existentes (uma vez que já havia sido efetuada ampla 

liberalização em governos anteriores e não havia mais muito o que fazer). Houve 

flexibilização e simplificação do mercado de câmbio, facilitação da entrada e 

saída de capitais e expansão dos instrumentos do mercado de capitais. Não 

obstante, os efeitos da crise financeira mundial de 2008, sobretudo a apreciação 

cambial, impingiram o governo a tomar medidas de controle de capitais. 

Sumariamente, a frouxa política monetária e a redução das taxas de jutos 

adotadas nas economias centrais, em resposta à crise desencadeada em 2008, 

elevou sobremaneira a liquidez internacional e fez com que os agentes 

buscassem ativos financeiros mais rentáveis em economias em 

desenvolvimento (dado o diferencial entre as taxas de juros entre esses dois 

grupos de países). Tal situação fez com que houvesse uma pressão cambial no 

Brasil (dado o amplo processo de liberalização financeira e a política de juros 

elevados) no sentido da apreciação cambial, de sorte que a partir de 2009 

fossem adotadas medidas de controle de capitais. Especialmente, a partir do ano 

de 2011 as medidas de controle de capitais foram intensificadas e mantidas até 

meados de 2013, por meio de Regulação da Conta Capital e Regulação dos 

Derivativos Cambiais. A principal ferramenta utilizada para o controle de capitais 

foi o Imposto sobre Operação Financeira (IOF) (PRATES & PAULA, 2017; 

PRATES & FRITZ, 2016). Relativo ao setor bancário, hão houve medidas 

legislativas ou normativas expressivas que impactassem o funcionamento e 

composição do setor bancário, destacando-se a continuação da política de 

crédito direcionado por meio do BNDES, iniciado no segundo governo Lula, até 

o ano de 2015, ano em que o Banco foi passivo à redução do crédito por parte 

dos bancos privados e passou a ser utilizado como instrumento de ajuste fiscal 

(TORRES FILHO, 2018).  

b) Medidas de abertura financeira (2011-2016) 
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 Em 2012, a Resolução 4.051 flexibilizou as regras de participação e os 

limites das operações das corretoras e distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários, reduzindo assim os custos de transação, objetivando o aumento da 

concorrência, sobretudo para operações de menores valores, normalmente de 

interesse de empresas de médio e pequeno porte. O limite para operações de 

câmbio de exportação e importação relativas a transferências financeiras do e 

para o exterior passou de US$ 50 mil para US$ 100 mil, sem a necessidade de 

registro no BCB. Com a medida, o limite subiu para U$S 100 mil para transações 

de qualquer natureza, desde que para pronta liquidação (BCB, 2015). 

 A Resolução 4.319, de 2014, simplificou as operações de transferências 

internacionais realizadas em reais por organismos internacionais, passando, 

inclusive, a permitir saldos devedores transitórios nessas contas, condicionando 

que os recursos dessas contas devam ser direcionados ao setor privado, via 

crédito ou títulos privados. O objetivo fora de ampliar e facilitar a 

operacionalização e utilização desses instrumentos financeiros, em especial os 

relativos ao financiamento de longo prazo, visando ser funcional para os 

investimentos em infraestrutura.  

 Também em 2014, a Resolução CMN 4.373 dispôs nova regulamentação 

às aplicações dos investidores estrangeiros no Brasil. Através dessa medida fora 

permitido, dentre outras coisas, que as operações dos Depositary Receipts 

fossem lastreadas em quaisquer valores mobiliários emitidas por companhias 

abertas nacionais (anteriormente essa permissão se restringia às ações). 

Ademais, para as demais instituições financeiras e companhias de capital aberto, 

a permissão foi estendida para títulos de créditos elegíveis a compor seu 

Patrimônio de Referência (PR). 

2.3.5 – Nova rodada da “desrepressão financeira”: o BNDES na corda bamba 

a) Contextualização  

 Após o golpe parlamentar sofrido pela então presidenta Dilma Rousseff, 

por meio de um processo de impeachment, no ano de 2016, assumiu o cargo de 

presidente Michel Temer, com uma orientação política profunda e abertamente 

neoliberal. No entanto o pouco tempo de mandato que lhe restara e a crise 

política não o impedira de efetuar reformas substanciais no SFN. Os dois 
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grandes destaques deste período foram no âmbito da liberalização interna, a 

saber, a devolução antecipada dos recursos do Tesouro Nacional por parte do 

BNDES e a aprovação da Taxa de Longo Prazo (TLP), em substituição a Taxa 

de Juros de Longo Prazo (TJLP). 

b) As devoluções ao Tesouro e a TLP 

A partir de 2016, por iniciativa do governo de Michel Temer, o BNDES 

passou a devolver os recursos advindos do Tesouro Nacional que compunham 

seus ativos desde que o Banco passou a atuar contundentemente na ação 

anticíclica, após a crise de 2008 e redução do crédito bancário privado. Entre os 

anos de 2016 e 2018 haviam já haviam sido devolvidos R$ 280 bilhões pelo 

BNDES ao Tesouro (PEREIRA & MITERHOF,2018), do total de R$ 400 bilhões 

que foram repassados ao Banco. 

Em 2017 uma medida, talvez a de maior potencial de impacto para o 

financiamento de longo prazo no Brasil, foi aprovada, a Medida Provisória (MP) 

nº 777 pelo Senado, instituiu a Taxa de Longo Prazo (TLP) como a taxa base 

para os empréstimos concedidos pelo BNDES, em substituição a TJLP. Do ano 

de 1994 até julho de 2018, as receitas provenientes do FAT que ingressavam no 

BNDES eram remuneradas pelas Taxas de Juros de Longo Prazo (TJLP), que é 

uma taxa flutuante que vigora durante a efetuação dos projetos, determinada e 

administrada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), e que geralmente 

apresenta rendimentos menores do que as taxas de mercado. A substituição da 

TJLP pela TLP fará com que as taxas aplicadas nos empréstimos concedidos 

pelo BNDES, convirjam para as taxas observadas no mercado, num prazo de 5 

anos, a começas pela sua aplicação (PEREIRA & MITERHOF, 2018).  

A origem de tal medida tem origem na Proposta Arida (2005), onde o autor 

defende, dentre outros pontos, justamente a substituição da TJLP por uma taxa 

condizente com as taxas observados no mercado57. Depois disso, muitos outros 

trabalhos advogam em favor da criação de uma taxa condizente com a da 

Proposta Arida, dentre eles os trabalhos reunidos em Pinheiro e Oliveira Filho 

(2007) e De Bolle (2015). O argumento utilizado por De Bolle é o que mais 

replicado dentre os defensores da TLP. De acordo com a autora, a TJLP implica 

 
57 A TLP seguirá automaticamente a taxa de risco cobrada pelo mercado para os títulos do 
Tesouro de 5 anos, adicionada ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
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em prejuízo para o governo e para os trabalhadores, dado o diferencial entre a 

esta taxa e as taxas aplicadas no mercado. Num nível superior de abstração, a 

motivação de tal medida é que ela faça com que as taxas de juros do mercado 

diminuam e que o mercado de capitais se desenvolva e passe a ser protagonista 

no financiamento de longo prazo no Brasil – uma vez que os agentes privados 

possam disputar os melhores clientes, antes captados pelo BNDES e suas taxas 

mais vantajosas.   

2.4. Ampliação do mercado de capitais brasileiro 

 Em complemento às medidas de abertura financeira, no tocante aos 

esforços de ampliar e desenvolver o mercado de capitais brasileiro, foram 

criados uma série de instrumentos financeiros, sobretudo a partir do final da 

década de 1990 e décadas de 2000 e 2010.  

 O mercado de capitais brasileiro ganhou, em 1993 através da Lei 8.668, 

uma nova modalidade de investimento, os chamados Fundos de Investimento 

Imobiliário (FII). Essa modalidade funciona como condomínios e possuem cotas 

representativas de valores mobiliários (FIORINI, 2012). Instituídos pelo Conselho 

Monetário Nacional, através da Resolução 2.907/2001 e regulamentos por meio 

da Instrução CVM n. 356, os Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios 

(FIDICs) se apresentaram como mais um passo na ampliação do mercado de 

capitais brasileiro. Os FIDICs possibilitaram o acesso ao mercado de capitais 

pelas empresas de médio e grande porte, antes de seu advento o acesso ao 

mercado de capitais era restrito às companhias de grande porte com capital 

aberto (PIRES, 2019). Os FIIs e os FIDICs apesar de serem fundos ligados ao 

investimento no setor imobiliário, possuem uma composição de ativos variada, 

não necessariamente ligados ao financiamento imobiliário.   

Instituídos pelo Conselho Monetário Nacional, através da Resolução 

2.907/2001 e regulamentos por meio da Instrução CVM n. 356, os Fundos de 

Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs) se apresentaram como mais uma 

modalidade de investimentos do mercado de capitais brasileiro. Os FIDCs 

possibilitaram o acesso ao mercado de capitais pelas empresas de médio e 

grande porte, antes de seu advento o acesso ao mercado de capitais era restrito 

às companhias de grande porte com capital aberto (PIRES, 2019). 
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Em 1997, a Lei 9.514 criou os Certificados de Recebíveis Imobiliários 

(CRI), bem como a legalização de seus emissores, ou seja, as Companhias 

Securitizadoras de Crédito Imobiliário. Em seguida, no ano de 2001, foram 

criados novos instrumentos como as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e as 

Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI), por meio da Medida Provisória n. 2.223, 

que posteriormente fora convertida na Lei 10.931/2001.  

No ano de 2011, um novo instrumento do mercado de capitais foi lançado, 

por meio da Lei nº 12.431, as popularmente chamadas Debêntures de 

Infraestrutura, ou Debêntures Incentivadas. Esse instrumento concede um 

benefício tributário para os demandantes desta modalidade de debêntures, 

sendo as pessoas físicas isentas da cobrança na fonte do Imposto de Renda. 

Para pessoas físicas a alíquota do IR cobrado na fonte é nula, já para pessoas 

jurídicas é de 15%. A justificativa de tal medida é que os recursos captados pela 

emissão desses títulos pelas empresas sejam aplicados em áreas de 

infraestrutura, constituindo uma via alternativa de financiamento de longo prazo, 

desenvolvendo o mercado de capitais e reduzindo a relação de dependência do 

mercado de financiamento de longo prazo para com o BNDES (ZONO & 

BORGES, 2019). 

2.5. Considerações finais 

A liberalização financeira externa e interna vem sendo implementada no 

Brasil desde o final dos anos 1980, esse processo foi ampliado por todos os 

governos inseridos no período em questão, ainda que com roupagens distintas 

quanto à orientação política.  

No setor bancário as transformações foram relevantes, houve a abertura 

às instituições bancárias estrangeiras - marco da liberalização financeira na 

década de 1990- e privatizações de vários bancos estaduais, resultando em uma 

reorganização da composição do setor, com redução da participação dos bancos 

públicos. Além disso, ocorreu uma reorientação da gestão de bancos públicos, 

como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, em direção a uma gestão 

imbuída de critérios do setor privado empresarial, bem como a utilização do 

BNDES para fins totalmente diferentes dos que historicamente fora utilizado, 

tendo esta instituição atuado como agente de privatizações na década de 1980. 
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Na década de 2000, medidas do governo Lula impulsionaram a concessão de 

crédito e os bancos públicos voltaram a ter uma atuação de maior destaque, 

sendo de suma importância no combate aos efeitos da crise mundial de 2008. 

Já no final da década de 2010, duas medidas de grande potencial impactaram a 

disponibilidade e custo de recursos do BNDES, as devoluções ao Tesouro 

reduziram os ativos do Banco e a TLP aumentou os custos dos empréstimos.  

As medidas adotadas no sentido da abertura financeira, principalmente 

através de mudanças no marco regulatório e normativo, facilitaram a atuação de 

não residentes na economia brasileira, bem como facilitou a saída de capitais 

nacionais para os mercados externos. No âmbito cambial as medidas também 

realizaram grandes alterações no funcionamento deste mercado, facilitando a 

conversibilidade do Real e criando um amplo mercado de câmbio no país. Desta 

maneira, a abertura financeira avançou nos três níveis, em conformidade com 

Akyüz (1992). De fato, desde o início do processo de abertura financeira o fluxo 

de capitais estrangeiros na economia doméstica se elevou sobremaneira, ainda 

que em boa parte refletindo o contexto externo de globalização financeira e 

abundância de liquidez da economia global. Vale destacar que desde o início da 

abertura financeira dos anos 1990, o Brasil atravessou diversas crises cambiais, 

evidenciando o efeito perverso que a abertura apresenta, principalmente, em 

economias periféricas. 

Os instrumentos do mercado de capitais foram ampliados, de forma que 

se pode dizer que houve relativo desenvolvimento deste mercado. Contudo, 

como será visto no próximo capítulo, os efeitos desta ampliação são ambíguos. 

Sumariamente, o processo de liberalização financeira no Brasil avançou 

tanto externa, como internamente, a facilitação dos fluxos de capitais, a 

desburocratização e ampliação do mercado cambial, a expansão dos 

instrumentos do mercado de capitais e a desregulamentação do setor bancário 

são indicativos disso.  
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3. FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO NO BRASIL PÓS LIBERALIZAÇÃO 
FINANCEIRA: PODEMOS PRESCINDIR DO BNDES? 

3.1. Introdução 

O Brasil, a partir dos fins da década de 1980, vem efetuando reformas de 

liberalização financeira que, pode-se dizer, foram inspiradas em uma tradição 

teórica que objetiva promover a assim chamada desrepressão financeira: 

desenvolver o Sistema Financeiro Nacional, por meio da suplantação da ação 

governamental pelas forças do livre mercado, de forma a ampliar e aprimorar o 

setor bancário e o mercado de capitais e, assim, diversificar as opções do 

mercado de financiamento de longo prazo. Neste capítulo, iremos avaliar o 

desenvolvimento do sistema financeiro brasileiro à luz das reformas descritas no 

capítulo anterior, e à luz das teorias discutidas no capítulo 1. 

Para construir as estatísticas referentes ao mercado de crédito bancário 

brasileiro optou-se por levar em conta os 7 maiores bancos em operação no 

Brasil, uma vez que estes respondem por mais de 80% do total das operações 

de crédito no país. A CEF, ao final do terceiro trimestre de 2019, respondia por 

20% do saldo das operações de crédito no Brasil, seguida por BB (17%), Itaú 

(15%), Bradesco (11%), BNDES (8,3%), Santander (8,1%), e Safra (2%).58  

Foram utilizadas informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil (BCB), 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelo Banco Mundial e 

pelo BNDES, sendo todas as informações disponíveis em seus respectivos sítios 

eletrônicos59. Especificamente sobre os dados relativos aos prazos de 

financiamentos das instituições bancárias brasileiras, foram utilizadas duas 

bases de dados, quais sejam as Informações Financeiras Trimestrais (IFT) e a 

IF-Data, ambas disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil. Na IFT, que 

contém dados desde o 1º trimestre de 2001 até o 4º trimestre de 2012 e que a 

partir de então deixara de ser atualizada, foram extraídas informações da carteira 

 
58 Se utilizarmos como critério os ativos totais, as mesmas sete instituições aparecem entre as maiores, 
mudando apenas o grau de concentração (76,5%) e a ordem: Itaú (16,5%), BB (15,7%), CEF (13,6%), 
Bradesco (12%), Santander (8,7%), BNDES (8%) e Safra (2%). 
59BCB:  www.bcb.gov.br 

Ipea: www.ipea.gov.br 
IBGE: www.ibge.gov.br 
Banco Mundial: www.worldbank.org  
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de crédito geral por prazo de vencimento dos bancos em atuação no Brasil. Já 

do IF-Data, ao qual disponibiliza uma série que vai do 2º semestre de 2014 ao 

4º semestre de 2018, foram extraídas e trabalhadas informações da carteira de 

crédito Pessoa Jurídica dos bancos pela ótica de modalidade e prazo de 

vencimento. Num esforço de compatibilizar as duas bases de dados, como 

também para enquadrar-se nos marcos deste trabalho, já que, no limite, o objeto 

de estudo é o financiamento da formação bruta de capital da economia brasileira, 

foram subtraídos do IF-Data os valores referentes ao financiamento de não 

residentes; da IFT, além dos valores relativos ao financiamento de não 

residentes, também subtraiu-se os valores referentes ao crédito à pessoa física, 

uma vez que o financiamento dos não residentes e à pessoa física não 

influenciam na formação bruta de capital das firmas brasileiras. Infelizmente, 

pela falta de disponibilidade de dados, o ano de 2013 ficou de fora da exposição, 

caracterizando uma série descontinuada. Os prazos dos financiamentos 

ofertados pelos bancos foram divididos em curto prazo (até 12 meses), médio 

prazo (de 1 a 5 anos) e longo prazo (superior a 5 anos). 

Os dados utilizados por meio do BNDES são relativos à atuação do 

Banco, stricto senso, como por exemplo, a evolução dos desembolsos do Banco 

e sua funcionalidade para o mercado de financiamento de longo prazo. Ademais, 

em conjunto extraídos do IBGE, conjecturar o papel do BNDES no ciclo 

expansivo de investimentos na segunda metade da década de 2000 e primeira 

metade da década de 2010.  

Do Banco Mundial foram utilizados os dados concernentes a oferta de 

crédito em relação ao PIB, com o objetivo de comparar a evolução do mercado 

de crédito brasileiro, após as reformas do setor bancário, com o de outros países 

e regiões.  

Para a análise do mercado de capitais foram utilizadas informações 

relativas aos volumes das operações do mercado de renda variável e de renda 

fixa, sobretudo os dados relacionados ao mercado de ações e ao mercado de 

debêntures, que representaram em 2018, respectivamente, 9% e 65% do 

mercado de capitais no Brasil, disponibilizadas pelos boletins de mercado de 

capitais elaborados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercado 

Financeiros e de Capitais (ANBIMA). Além disso, também extraídas dos boletins 

da ANBIMA, foram utilizadas informações sobre a destinação dos recursos 
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angariados nas diversas modalidades do mercado de capitais brasileira, afim de 

identificar qual parte desses recursos são realmente destinados ao 

financiamento dos investimentos. Também foram utilizados relatórios do Banco 

Central do Brasil e do Ministério da economia para se discutir a evolução e 

projeções para o mercado de debêntures, sobretudo para as chamadas 

Debêntures Incentivadas, ou debêntures de infraestrutura.  

Para além desta introdução, o capítulo será dividido em duas seções: a 

primeira analisa o desenvolvimento do crédito bancário após a liberalização 

financeira iniciada no final da década de 1980 e que doravante não cessara até 

os dias atuais, objetivando analisar seus efeitos para o objeto elementar desta 

pesquisa, ou seja, o financiamento de longo prazo. A segunda e última seção 

trata da evolução do mercado de mercado de capitais desde o início da 

liberalização financeira e, assim como a seção que a antecede, discorrer sobre 

seus impactos para o financiamento de longo prazo. 

3.2. Os efeitos da liberalização financeira para o setor bancário e para o 
financiamento de longo prazo 

No capítulo anterior fez-se um exercício de compilação das principais 

medidas da liberalização financeira ocorrida a partir do final dos anos 1980, 

incluindo as medidas com potencial de afetar o setor bancário. De fato, desde o 

início do processo de liberalização financeira, o mercado bancário passou por 

transformações relevantes. 

Houve expressivo aumento do número de instituições bancárias no país. 

Conforme a Tabela 1, em 1988 havia 177 bancos operando no Brasil, em 1993 

já eram 266. Este aumento é explicado pela permissão à constituição dos bancos 

múltiplos, medida tomada em 1988 pelo então presidente José Sarney. Essa 

medida fez com que muitas instituições, até então não bancárias, passassem a 

ser bancos múltiplos. Hermann (2010) explica que muitas dessas instituições já 

funcionavam como bancos múltiplos e que essa medida derivou de um melhor 

entendimento/reconhecimento do sistema bancário brasileiro por parte do 

governo. Ademais, houve atrativos para que as instituições bancárias e não 

bancárias se tornassem bancos múltiplos, além da possibilidade de expansão da 
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atuação em outras áreas, as vinculações obrigatórias entre as formas de 

captação e de aplicação de recursos foram praticamente extintas.  

A outra face do aumento dos bancos múltiplos foi a redução dos bancos 

comerciais e dos bancos de investimento, uma vez que muitas dessas 

instituições se converteram em bancos múltiplos. Em 1988 havia 106 bancos 

comerciais no país e 56 bancos de investimento, já no ano seguinte este número 

caiu para 66 e 36, respectivamente.  

 Não obstante a expansão bancária no final da década de 1980 e início da 

década de 1990, a partir de 1995 o número de instituições bancárias operando 

no país começa a se reduzir. Em 2018 o número de bancos no SFN era de 167, 

menor do que em 1988.  Outro ponto a ser destacado é a redução dos bancos 

de desenvolvimento, por sua vez, resultado de um processo de privatização de 

diversos bancos estaduais no Brasil, ao qual se iniciou na década de 1990.  

Tabela 1: Evolução quantitativa das instituições bancárias autorizadas a operar 

no Brasil (1988-2018): por segmento 

 

Continuação da Tabela 1 

Fonte: Banco Central do Brasil – Diorf – Deorf, vários anos. Elaboração própria 

O aumento da participação dos bancos estrangeiros no mercado bancário 

brasileiro se deu principalmente no governo FHC. Como discutido no capítulo 

anterior, a abertura aos bancos estrangeiros tinha como objetivo o aumento da 

Tipo 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 

Bancos Múltiplos 0 113 166 180 198 206 209 205 194 180 174 169 163 153 143 141 

Bancos Comerciais 106 66 50 45 36 36 33 35 38 36 28 25 28 28 23 23 

Bancos de 
Desenvolvimento 15 14 11 9 9 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 

Bancos de 
Investimento 56 36 23 21 20 17 17 17 23 22 22 21 19 20 23 21 

Total 177 229 250 255 263 266 266 263 261 244 230 220 215 205 193 189 

Tipo  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Bancos Múltiplos 139 138 137 135 140 139 137 139 137 132 130 132 133 132 131 

Bancos Comerciais  24 22 21 20 18 18 19 20 22 23 22 21 21 21 20 

Bancos de 
Desenvolvimento 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Bancos de Investimento 21 20 18 17 17 16 16 14 14 14 14 13 14 13 12 

Total 188 184 180 176 179 177 176 177 177 173 170 170 172 170 167 
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concorrência do setor bancário brasileiro, pois carregaria consigo benesses a 

todo SFN, a saber, indução aos bancos baixarem os preços dos produtos e 

serviços bancários, aumento da oferta de crédito e alongamento dos prazos dos 

financiamentos, uma vez que a atuação dos bancos privados era muito 

concentrada no curto prazo.  

Conforme a Tabela 2, no ano de 1995, haviam 38 bancos estrangeiros 

operando no Brasil60, esse número continua crescendo até 2001, quando 72 

bancos estrangeiros operavam no país. Em contrapartida, há uma queda 

vertiginosa do número de bancos privados nacionais, que em 1995 eram 144, 

reduzindo-se para 76 no ano de 2002. A explicação desta redução abrupta passa 

pela perda dos ganhos inflacionários dos períodos de alta inflação por parte dos 

bancos brasileiros, bem como da combinação do aumento da oferta de crédito e 

de taxas de juros muito elevadas, o que levou a altas taxas de inadimplência. 

Esse quadro deteriorou a situação de muitos bancos brasileiros que não 

conseguiram se adequar à nova realidade relacionada a estabilização monetária 

(CARNEIRO, 2002), engendrando um movimento de fusões e aquisições no 

setor. 

Tabela 2: Evolução quantitativa das instituições bancárias autorizadas a operar 
no Brasil: por controle de capital 

 

 Continuação da Tabela 2 

Fonte: Banco Central do Brasil – Diorf – Deorf, vários anos. Elaboração própria. 
*Nacionais com participação estrangeira. 
**Inclui bancos com controle estrangeiro e filiais de bancos estrangeiros 

 
60 Esse número inclui bancos com controle de capital estrangeiro e filiais de bancos estrangeiros.  

Bancos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Públicos 32 32 27 22 19 17 15 15 14 14 14 13 

Privados 210 198 190 182 175 175 167 152 150 150 147 146 

Nacionais 144 131 118 105 95 91 81 76 78 78 82 81 

Nacionais part. Estr.* 28 26 23 18 15 14 14 11 10 10 8 9 

Estrangeiros** 38 41 49 59 65 70 72 65 62 58 57 56 

Bancos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Públicos 13 12 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 

Privados 143 147 148 148 151 151 146 143 144 145 144 142 

Nacionais 77 78 82 77 73 70 67 63 72 63 65 64 

Nacionais part. Estr.* 10 7 6 11 16 16 15 16 16 17 16 16 

Estrangeiros** 56 62 60 60 62 65 64 64 66 65 63 62 
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Ocorre também uma redução dos bancos públicos, sobretudo dos bancos 

estaduais. De acordo com Araujo e Cintra (2011), a crise dos bancos estaduais 

se iniciou na década de 1980 e se derivou da crise fiscal dos estados, que, 

grosso modo, passaram a receber menos recursos da União e passaram a 

depender mais dos bancos estaduais. A solução adotada foi o PROES (discutido 

no capítulo anterior), que significou a extinção de 10 bancos estaduais, além da 

privatização de 6 dessas instituições e federalização, para posterior privatização, 

de 7.  

A partir do início da década de 2000 se inicia um processo de retomada 

de espaço dos bancos privados nacionais frente aos bancos estrangeiros. 

Principalmente os grandes bancos privados nacionais foram resilientes e 

souberam elaborar uma estratégia de defesa com eficácia, de sorte que se 

reforçaram e adquiriram bancos estrangeiros que haviam entrado no mercado 

brasileiro. O Bradesco comprou o JP Morgan Asset Management, o Bilbao-

Vizcaya Argentina (BBVA), o Ford Leasing, o crédito direto ao consumidor do 

Banco Ford, o Deutsch DTVM e o American Express. Já o Itaú adquiriu o BBA-

Creditanstalt S/A, o Banco Fiat e o Bank Boston. Os grandes bancos privados 

nacionais também adquiriram grande parcela dos bancos estaduais privatizados, 

assim como os federalizados, que posteriormente foram privatizados (ARAUJO 

E CINTRA, 2011). Os bancos estrangeiros em operação no Brasil, que em 2001 

eram 72, chegaram a 2007 sendo 56. No ano de 2018 o número de bancos 

estrangeiros no mercado brasileiro fora de 62.  

 Esse ambiente concorrencial fez com que houvesse uma disputa de 

poder no mercado bancário de modo que o nível de concentração do setor se 

elevou. A concentração dos ativos do setor bancário em 2018 era bastante 

elevada.De acordo com o BCB (2019)61, os cinco maiores bancos em operação 

no Brasil detinham 80% dos ativos do setor. A concentração das operações de 

crédito corrobora a tese de aumento da concentração bancária no Brasil após a 

entrada dos bancos estrangeiros, em 2000 os quatro maiores bancos em 

operação no Brasil concentravam 52,9% das operações de crédito e 51,7% dos 

ativos totais do setor, em 2013 esses percentuais foram de 71,4% e 69,4%, 

respectivamente. O processo de concentração bancária doravante não cessou, 

 
61 BCB - Relatório da Economia Bancária 2018. 



94 
 

em 2015 a razão de concentração dos cinco maiores bancos atuando no 

mercado brasileiro fora de 80,9% nas operações de crédito e 78,1% dos ativos 

totais, em 2018 esses índices foram de 82,2% e 82,9% para o mercado de 

crédito e para os ativos totais do setor, respectivamente.  

Em conformidade com as mudanças de composição do setor bancário 

brasileiro tratados acima, verificou-se o aumento da participação dos bancos 

estrangeiros no saldo das operações de crédito. No ano de 1994, essas 

instituições respondiam por 7% do total das operações de crédito no país; já no 

ano de 2001 essa porcentagem era de 27%. A partir de então a participação dos 

bancos estrangeiros no saldo de crédito decai constantemente até 2018, quando 

fora responsável por 15% do saldo das operações de crédito no mercado 

doméstico, conforme a Tabela 3.  Os bancos privados nacionais eram 

responsáveis, em 1994, por 37% do saldo das operações de crédito no país, 

apresentando pequenas, porém constantes, quedas ano a ano, até chegar em 

1998 representando 29% das operações de crédito. A partir daí os bancos 

privados nacionais começam a recuperar espaço no mercado de crédito. Em 

2007, após consecutivos aumentos de participação no mercado de crédito, 

essas instituições já respondiam por 44% do saldo das operações. 

Tabela 3: Saldo das operações de crédito: por controle de capital (em %) 

 

Continuação da tabela 3 

Fonte: Banco Central do Brasil – DSTAT. Elaboração própria. Disponível em: www.bcb.gov.br 

 

Tipo de 
instituição 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Controle Público 56 55 55 51 55 50 44 35 37 40 39 37 37 

Controle Privado 44 45 45 49 45 50 56 65 63 60 61 63 63 

Controle Privado 
Nacional 37 36 33 33 29 30 34 39 37 39 40 41 41 

Controle Privado 
Estrangeiro 7 9 12 16 16 20 22 27 25 21 22 22 22 

Tipo de 
instituição 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Controle Público 34 36 40 41 44 48 51 54 56 56 54 51 

Controle Privado 66 64 59 58 56 52 49 46 44 44 46 49 

Controle Privado 
Nacional 44 43 40 41 39 36 33 32 29 31 32 34 

Controle Privado 
Estrangeiro 22 21 18 17 17 16 16 15 15 13 14 15 
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A participação dos bancos públicos nas operações de crédito se reduziu 

desde 1994, quando era de 56%, até chegar em 2007 respondendo por 34% do 

saldo das operações. A partir de 2008, os bancos públicos iniciam uma 

recuperação, chegando em 2016 com a expressiva participação de 56% das 

operações de crédito no país.  

A despeito da entrada dos bancos estrangeiros no mercado bancário 

brasileiro, a relação Crédito/PIB apresentou trajetória de queda até o ano de 

2003. Em 1995 a relação crédito/PIB era de 33,8%, após consecutivas quedas 

chegou a 2003 apresentando 24,35% das operações de crédito em relação à 

produção interna. A partir de então o aumento das operações de crédito foram 

se elevando, de maneira que no ano de 2015 a relação crédito/PIB fora de 

53,86%, no fim da série analisada (2018), a relação fora de 47,29%, de acordo 

com dados do BCB62 (Gráfico 3). Na literatura utilizada para a elaboração deste 

trabalho não foi encontrada qualquer explicação que ligasse o aumento da 

relação crédito/PIB às reformas de liberalização financeira. 

Gráfico 3: Evolução do saldo das operações de crédito em porcentagem do PIB 

 

Fonte: Banco Central do Brasil – DSTAT. Elaboração própria. Disponível em: www.bcb.gov.br 

 

A julgar pelos dados apresentados na Tabela 3, a primeira impressão que 

salta aos olhos é que os bancos privados, nacionais e estrangeiros, foram os 

principais responsáveis pelo ciclo expansivo de crédito de meados dos anos 

2000 (2004-2007). Entretanto, de acordo com Mora (2015), Prates e Freitas 

 
62 O indicador do BCB é calculado da seguinte forma: a soma das operações da carteira crédito 

subtraída a provisão de crédito para liquidação duvidosa. 
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(2013) e Araujo (2012) o aumento da oferta de crédito observada neste período 

está relacionada à execução de políticas públicas e a melhoria do ambiente 

econômico neste período. Mora (2015) aponta o crédito consignado (Lei nº 

10.820/2003) e o aprimoramento dos instrumentos de alienação fiduciária (Lei nº 

10.931/2004) como as principais medidas no âmbito institucional responsáveis 

pelo aumento da oferta de crédito do setor privado. De acordo com a autora, a 

introdução do crédito consignado repercutiu tanto nas taxas, quanto nos prazos 

dos financiamentos63. Por sua vez, os aprimoramentos de alienação fiduciária 

impactaram de maneira decisiva o crédito para a compra de imóveis e 

automóveis, afetando tanto a modalidade de arrendamento mercantil, quanto as 

operações denominadas pelo BCB “Pessoa Física – referencial para taxa de 

juros – veículos”64.  

A atuação, ou falta de, dos bancos públicos desempenharam papel 

significativo no ciclo de crédito das décadas de 1990 e 2000, seja na fase 

descendente (1995-2003), como na fase ascendente pós crise financeira 

mundial (2008). Segundo Mora (2015) a redução dos bancos públicos na década 

de 1990 e a consequente perda de participação destas instituições no mercado 

de crédito, sobretudo a partir de 1995, contribuiu para a ocorrência do ciclo 

descendente do crédito observado no Brasil no período 1995-2003. A 

recuperação da participação dos bancos públicos no mercado de crédito teve 

início no ano de 2008. Após a eclosão da crise financeira global, a preferência 

pela liquidez dos bancos privados se elevou, fazendo com que estas instituições 

retraíssem suas operações de crédito em favor de operações com risco reduzido, 

como a compra de títulos da dívida pública. Nesse momento, entram em cena 

os bancos públicos, atuando de forma anticíclica para contrabalançar a redução 

do crédito privado. A partir daí a participação dos bancos públicos no saldo das 

operações de crédito sobe até 2015. A atuação anticíclica dos bancos públicos 

pós 2008 não serviu apenas para estabilizar a oferta de crédito nos níveis 

observados pré-crise, a oferta de crédito fora expandida de tal sorte que a 

relação crédito/PIB se elevou em 14 p. p., passando de 40% em 2008 para 54% 

em 2015. 

 
63 As taxas de juros média a. a. decresceram de um patamar de 80% a.a. para 40% a.a. Quanto aos 
prazos, ampliou-se o prazo médio de 200 dias para 550 dias. 
64 Os aprimoramentos de alienação fiduciária também beneficiaram o crédito habitacional. 
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Contudo, ainda que tenha havido aumento expressivo da oferta de crédito 

no Brasil as condições ainda estão muito aquém do ideal. Utilizando outro 

indicador, similar ao desenvolvido pelo BCB, que leva em consideração a 

concessão de crédito pelas instituições financeiras ao setor privado em 

porcentagem do PIB, elaborado pelo Banco Mundial65, podemos comparar os 

resultados do Brasil com os de outros países e regiões do mundo (Gráfico 4). A 

relação crédito/PIB do Brasil, mesmo após sua melhoria a partir do ano de 2003 

continua muito baixa quando comparada à média do resto do mundo. A 

discrepância é ainda maior se comparada à média dos países integrantes da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

sobretudo se considerarmos que a estrutura de financiamento das firmas 

brasileiras é baseada no crédito bancário. A média da relação crédito/PIB do 

resto do mundo, para a série analisada, é na maioria dos anos superior a 120%, 

enquanto a média dos países que compõe a OCDE é, também na maioria dos 

anos, superior a 140%, caracterizando um abismo entre os resultados da 

economia brasileira para com o resto do mundo e países da OCDE. 

Gráfico 4: Crédito doméstico ao setor privado (em % do PIB) 

 

Fonte: Banco Mundial – DataBank. Elaboração própria. 

Quando comparado a nossos vizinhos latino americanos e países do 

Caribe, o Brasil apresenta ligeira vantagem, como pode ser observado no gráfico 

3. Parte da explicação para situação do mercado de crédito nos países latinos 

 
65 Na construção do indicador, o Banco Mundial leva em conta somente a soma das operações 

de crédito. 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

Brazil Latin America & Caribbean OECD members World



98 
 

americanos e do Caribe, em termos expostos no capítulo primeiro deste trabalho, 

pode residir no fato das condições da economia brasileira e latina americana, 

isto é, economias periféricas, com elevado grau de incerteza e instabilidade 

econômica, o que faz com que os bancos optem por operações mais seguras 

como a alocação de recursos em títulos da dívida pública e demais operações 

de tesouraria, ao invés de aprofundar suas operações no mercado de crédito aos 

indivíduos e empresas, sobretudo quanto ao financiamento de longo prazo, dado 

seu elevado grau de risco (PAULA, 1999; JIMÉZES E MANUELITO, 2010). 

 Outro objetivo perseguido pela liberalização financeira, sobretudo a 

realizada no governo FHC, fora a dilatação dos prazos dos financiamentos 

ofertados pelos bancos privados, uma vez que estes concentravam suas 

operações demasiadamente no curto prazo. Esperava-se alcançar tal meta 

através do suposto aumento da concorrência no setor bancário propiciado pela 

entrada dos bancos estrangeiros, pela redução participação e mudança de 

gestão das instituições bancárias públicas, pela estabilização monetária e pelo 

ajuste fiscal. 

 Pela análise das Tabela 4, 5, 6 e 7, que apresenta os dados referentes a 

carteira de crédito à pessoa jurídica (doravante CPJ) por prazo de vencimento 

dos 7 maiores bancos em operação no Brasil, nota-se que os bancos privados 

(Itaú, Bradesco, Santander e Safra) concentram suas operações de crédito no 

curto prazo (até 12 meses) e médio prazo (1 a 5 anos). 

Tabela 4: Carteira de crédito ativo Pessoa Jurídica, com prazo de vencimento de 
até 12 meses, dos 7 maiores bancos em operação no Brasil (em %) 

Fonte: Banco Central do Brasil – IFT, vários anos, elaboração própria. 

 

Instituição  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BNDES 22 22,5 14,2 14,6 14,1 6,5 4,7 2,8 3,1 2 1,4 12,4 

BB 62,3 60,3 62,6 60,7 57,4 46,1 60,3 53,4 55,2 46,7 49,3 48,3 

CEF 8,2 7,8 30,2 31,3 33,7 32,2 28,4 25 25,1 21,5 15,1 19,9 

Itaú  65,7 67,2 64,6 75,1 73,9 74,3 73,3 74,7 62 56,6 51,5 47,6 

Bradesco 74 73,5 71,5 73,3 69,5 66,6 64,1 61 59,5 55,4 54 53,5 

Santander  29,7 80,3 74,1 64 71,2 58,9 61,7 65,5 56,4 54,3 51 45,1 

Safra 85,1 83 83 84,8 85,9 84,3 79,8 70,8 73,9 72,6 67,5 68,3 
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Tabela 5: Carteira de crédito ativo Pessoa Jurídica, com prazo de vencimento de 
até 12 meses, dos 7 maiores bancos em operação no Brasil (em %) 

Fonte: Banco Central do Brasil - IF. DATA, vários anos. Elaboração própria. 

 

Tabela 6: Carteira de crédito ativo Pessoa Jurídica, com prazo de vencimento de 
1 a 5 anos, dos 7 maiores bancos em operação no Brasil (em %) 

Fonte: Banco Central do Brasil – IFT, vários anos, elaboração própria. 

 

Tabela 7: Carteira de crédito ativo Pessoa Jurídica, com prazo de vencimento de 
1 a 5 anos, dos 7 maiores bancos em operação no Brasil (em %) 

Fonte: Banco Central do Brasil - IF. DATA, vários anos. Elaboração própria. 

 

Na década de 2000, os bancos privados apresentavam maior 

concentração da CPJ no curto prazo, quando comparado à década seguinte. 

Instituição 2014 2015 2016 2017 2018 

BNDES 12,5 14,2 15,8 14,8 14 

BB 40,5 36,4 33,4 35,8 37 

CEF 35,7 38,3 37,9 32,3 30,2 

Itaú 53,5 54,5 54 52,9 53,3 

Bradesco 52 55,3 56,4 56,3 58,9 

Santander 61,6 62,6 64,5 66,3 67,5 

Safra 65,4 62,4 66,3 70,8 65,5 

Instituição 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BNDES 53,6 50,8 38,1 36 31,8 32 20,7 10,7 4,9 3,2 2,1 42,2 

BB 14,8 15 17,1 18,8 23,5 34,8 31,6 32 36,9 36,7 38,2 38,6 

CEF 9 9,4 53,5 53,3 50,9 50 51,7 53,7 51,7 49,3 48,1 47,8 

Itaú 26,3 25,3 25,4 18,5 20,0 17,4 17,8 16,7 27,4 30,0 31,7 31,2 

Bradesco 17,9 19,4 21,2 21,7 24,9 25,1 26,4 29,8 33,0 36,4 37,0 36,5 

Santander 69,2 13,2 18,5 29,7 24,3 33,8 32,0 30,0 37,5 38,3 37,9 40,9 

Safra 13,0 16,7 16,9 15,0 14,0 15,3 19,5 28,1 25,3 25,6 29,0 28,9 

Instituição 2014 2015 2016 2017 2018 

BNDES 42,5 41 41,4 40,2 37 

BB 40,6 41,6 43,5 42,5 37,9 

CEF 44 40,8 40,7 41,3 40,3 

Itaú 35,7 33,4 32,4 30,7 28 

Bradesco 42 38 37,5 34,6 31,6 

Santander 32,5 29,9 28,3 26,5 23,6 

Safra 31 34 31,6 27,7 28,7 
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Contudo, essa diminuição não representou uma tendência de longo prazo, mas 

sim uma estabilização em patamares mais baixos, de modo que a maior parte 

da carteira de crédito dos bancos privados segue com os vencimentos no prazo 

de até 12 meses. Em média, para o período 2001-2018, Itaú e Bradesco 

concentram 62% de suas CPJ no curto prazo, para o Santander a aplicação da 

CPJ no curto prazo foi de 60,9%, o Banco Safra foi o que apresentou maior 

concentração no curto prazo, 74,7%. A participação do médio prazo na CPJ 

desses bancos foi de: Itaú, 26,3%; Bradesco, 30,2%; Santander, 32,1%; Safra, 

23,5% (Tabela 8). Vale ressaltar que se o crédito concedido a pessoa física fosse 

levado em consideração neste trabalho, a concentração das operações de 

crédito dos bancos privados no curto prazo e médio prazo seria ainda maior.  

Tabela 8: Carteira de crédito ativo Pessoa Jurídica dos 7 maiores bancos em 

operação no Brasil: média do período 2001-2018 

Fonte: Banco Central do Brasil – IFT e IF. Data. Elaboração própria. 

Analisando os dados relativos à participação do crédito de longo prazo na 

CPJ dos bancos privados (Tabelas 9 e 10) fica evidente que a atuação desses 

bancos é sobremaneira tímida e residual. Dentre os bancos privados, apenas o 

Itaú aumentou a parcela de sua CPJ com prazo de vencimento superior a 5 anos, 

saindo de 8% em 2001 e chegando a 18% em 2018 de sua CPJ destinado ao 

crédito de longo prazo. Contudo, reitera-se que esse aumento não aparenta ser 

uma tendência de longo prazo, mas sim um assentamento em patamares mais 

elevados. Em média, no período 2001-2018, a participação do crédito de longo 

prazo da CPJ do Banco fora de 11,6%. O Safra, dentre os bancos privados 

considerados neste trabalho, foi o que apresentou menor participação do 

financiamento de longo prazo em sua CPJ, apresentando uma média de 1,8% 

com vencimentos superiores a 5 anos. Bradesco e Santander apresentaram 

Instituição Até 12 meses De 1 a 5 anos Superior a 5 anos 

BNDES 11,3 31,1 57,6 

BB 49,7 32,0 18,2 

CEF 26,6 43,3 30,1 

 Itaú  62,0 26,3 11,6 

 Bradesco  62,0 30,2 7,8 

 Santander  60,9 32,1 7,0 

 Safra  74,7 23,5 1,8 



101 
 

médias semelhantes, 7,8% e 7%, respectivamente, de suas CPJ tem vencimento 

acima de 5 anos. Fica ainda mais irrisória a participação desses bancos privados 

quando consideramos que boa parte do financiamento de longo prazo ofertado 

por esses bancos são repassados a eles pelo BNDES. De 2001 a 2018, o 

BNDES repassou, por meio das denominadas operações indiretas, ao Itaú mais 

de R$ 111 bilhões, ao Bradesco cerca de R$ 86 bilhões, ao Santander por volta 

de R$ 46 bilhões e ao Safra R$ 18 bilhões (valores correntes), totalizando cerca 

de R$ 261 bilhões de repasses do BNDES destinados a esses 4 bancos no 

período em questão. 

Tabela 9: Carteira de crédito ativo Pessoa Jurídica, com prazo de vencimento 
superior a 5 anos, dos 7 maiores bancos em operação no Brasil (em %) 

Fonte: Banco Central do Brasil – IFT, vários anos, elaboração própria. 

Tabela 10: Carteira de crédito ativo Pessoa Jurídica, com prazo de vencimento 
superior a 5 anos, dos 7 maiores bancos em operação no Brasil (em %) 

Fonte: Banco Central do Brasil - IF. DATA, vários anos. Elaboração própria. 

No tocante aos bancos públicos considerados neste trabalho, (BNDES, 

BB e CEF) a situação é distinta. Os três bancos públicos apresentam uma 

carteira de crédito à pessoa jurídica menos concentrada no prazo de 12 meses. 

Instituição 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BNDES 24,4 26,7 47,7 49,5 54 61,5 74,5 86,5 92 94,8 96,5 45,4 

BB 22,8 24,7 20,3 20,4 19,2 19,2 8,1 14,6 7,8 16,6 12,5 13,1 

CEF 82,7 82,8 16,3 15,4 15,4 17,8 19,9 21,3 23,2 29,2 36,8 32,3 

Itaú 8 7,5 9,9 6,4 6,1 8,3 8,9 8,6 10,6 13,3 16,8 21,1 

Bradesco 8,1 7,1 7,3 5 5,6 8,3 9,8 9,3 7,5 8,1 8,9 10,1 

Santander 1,1 6,4 7,3 6,3 4,5 7,3 6,4 4,6 6 7,4 11 14,1 

Safra 1,9 0,3 0,2 0,3 0,1 0,4 0,7 1,1 0,8 1,8 3,4 2,9 

Instituição 2014 2015 2016 2017 2018 

BNDES 45 44,7 42,8 45 49 

BB 19 22 23,1 21,7 25,1 

CEF 20,3 21 21,3 26,5 29,4 

Itaú 10,8 12,1 13,5 16,4 18,6 

Bradesco 6 6,7 6,1 9,2 9,5 

Santander 5,9 7,4 7,2 7,2 9 

Safra 3,6 3,6 2,1 1,5 5,8 
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O Banco do Brasil tinha no ano de 2001 62,3% de sua CPJ no prazo de até 12 

meses. A composição da CPJ do Banco oscilou muito nesta década, porém, 

percebe-se que, a partir do final desta década, se inicia uma tendência de queda 

das operações de crédito de curto prazo do Banco. Em 2009 o BB tinha 55,2% 

de sua CPJ concentrada no curto prazo, em 2018 esse percentual caíra mais de 

18 p. p., de modo que 37% da CPJ estava nos vencimentos de curto prazo. Essa 

diminuição pode ser explicada pela atuação do BB no setor industrial, a partir de 

2008 houve expressiva ampliação ao financiamento industrial por parte do BB. 

De acordo com Araujo e Cintra (2011) citando Prates et al (2009)66 a primeira 

hipótese é que esse aumento do financiamento industrial pelo BB tenha sido 

viabilizado pelos repasses advindos das operações indiretas do BNDES. A outra 

hipótese é que o BB tenha expandido especialmente o financiamento para capital 

de giro, o qual não comprometeria sua estrutura patrimonial, uma vez que o BB 

não possui uma fonte estável de funding de longo prazo.  

Já a CPJ de médio prazo do BB, encerrou o ano de 2001 com 14,8% do 

total da carteira e aumentou esse percentual gradativamente até 2018, quando 

37,9% da CPJ do Banco estava com os recebimentos a vencer no prazo de 1 a 

5 anos, demonstrando que houve um alongamento dos prazos de sua CPJ. 

Destaca-se o ano de 2006, quando o crédito de médio prazo deu um salto, 

saindo 23,5% no ano anterior para 34,8% (em conformidade com a redução do 

crédito de curto prazo na CPJ do Banco neste mesmo ano). O BB, em média, 

teve 32% de sua CPJ no médio prazo, no período 2001-2018. 

  A CEF, por sua vez, iniciou a década de 2000 com uma participação 

muito baixa de sua CPJ no crédito de curto prazo. Nos anos de 2001 e 2002, 

apenas 8,2% e 7,8%, respectivamente, de sua CPJ estavam concentradas no 

curto prazo. Já em 2003, a CPJ da Caixa já era composta por 30% de crédito de 

curto prazo, com vencimento de até 12 meses. A reestruturação patrimonial da 

Caixa contribuiu para este aumento de crédito de curto prazo da Caixa, houve a 

transferência dos créditos habitacionais inadimplentes da Caixa para uma 

empresa não financeira, vinculada ao Ministério da Fazenda, a Emegea 

(COSTA, 2012). Muitos dos créditos inadimplentes compunham o médio e longo 

 
66 PRATES, D. M. et al. (2009) Mercado de crédito bancário. Campinas: FECAMP/Cecon/IE/ 
UNICAMP; Rio de Janeiro: BNDES, nov. 2009. Subprojeto III do projeto de pesquisa Estudos 
sobre as perspectivas da indústria fnanceira brasileira e o papel dos bancos públicos. 
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prazo da carteira de crédito da Caixa. A partir daí, a CEF manteve certa 

estabilidade de concentração de sua CPJ de curto prazo, de forma que não 

houve variações abruptas na passagem de um ano para outro, à exceção de 

2012 para 2013, quando passou de 19,9% para 35,7% da CPJ de curto prazo. 

Em média, a CEF concentrou 26,6% de sua CPJ no curto prazo, entre os anos 

2001 e 2018.  

Pelo mesmo motivo da redução do aumento das operações de curto prazo 

da CEF, ou seja, pela reestruturação dos créditos habitacionais inadimplentes, 

houve também um aumento das operações de médio prazo. Em 2001 a CEF 

tinha 9% de sua CPJ no médio prazo, em 2003 o médio prazo já respondia por 

53,5% da sua CPJ. Esse patamar se manteve até 2009, quando começou a se 

reduzir gradativamente até chegar em 40,3% no ano de 2018. A média da CPJ 

da CEF no médio prazo, no período em questão, foi de 43,3%. 

 Por sua vez, o BNDES reduziu sua CPJ de curto prazo ao longo de toda 

a década de 2000. Em 2001, 22% de sua CPJ estava reunida no curto praz. Do 

ano 2005 para 2006, houve uma queda mais expressiva e menos linear, caiu de 

14,1% em 2005 para 6,5% em 2006. O baixo percentual de credito de curto prazo 

na CPJ do Banco destaca o aumento da participação do Banco no financiamento 

de longo prazo (como será visto em breve). A atuação do BNDES no crédito de 

curto prazo continuou caindo até 2011, quando apenas 1,4% da CPJ do Banco 

estava no curto prazo. Em 2012 ocorreu nova inflexão da CPJ de curto prazo do 

BNDES, passando a ser concentrada 12,4% no prazo de até 12 meses, seguido 

de leves alterações, de modo que esse patamar se manteve até o ano de 2018.  

O mais provável é que tenha havido uma reestruturação de alguma grande 

operação do banco, de forma que seus vencimentos foram transportados do 

longo prazo para o curto/médio prazo. O BNDES teve, em média, 11,3% de sua 

CPJ no curto prazo. A atuação no financiamento de médio prazo do BNDES caíra 

contundentemente desde a década de 2000. Em 2001 53,6% da CPJ do Banco 

estava no médio prazo, dois anos depois, em 2003, já estava em 38,1%, em 

2011, apenas 2,1% da CPJ do Banco se concentrava no médio prazo. Houve 

um salto das operações de médio prazo no ano de 2012, chegando a 42,2% da 

CPJ do Banco, a explicação para tal ocorrência seria a mesmo da responsável 

do salto nas operações de curto prazo.  
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 A atuação dos bancos públicos se distancia ainda mais da dos bancos 

privados quanto ao financiamento de longo prazo, sobretudo do BNDES, pela 

sua natureza de banco público de desenvolvimento, se destaca na oferta de 

financiamento de longo prazo no período analisado, mantendo sua tradição 

histórica. O BB, mesmo apresentando resultados mais favoráveis ao 

financiamento de longo prazo quando comparado aos bancos privados, 

demonstrou uma aproximação, por esta ótica, da atuação destes bancos. Em 

certa medida, tal situação pode estar refletindo o enquadramento do BB à 

critérios e parâmetros do setor privado, processo ao qual o banco, 

deliberadamente, passou na década de 1990 e 2000 (VIDOTTO, 2005; COSTA, 

2012), como abordado no capítulo anterior. Já a CEF, apresentou resultados 

que, pode-se dizer, a inserem no meio termo entre a atuação do BNDES e dos 

bancos privados quanto ao financiamento de longo prazo, não obstante ter 

passado pelo mesmo processo de adequação à lógica empresarial privada se 

destacando consideravelmente da atuação dos bancos privados. 

 Em 2001 o BB concentrava 22,8% de sua CPJ nos vencimentos acima de 

5 anos, pouco variando ano a ano, chegara a 2006 com 19,2% de sua CPJ neste 

prazo. O ano de 2007 fora um ponto de inflexão, de forma que houve uma queda 

de 11 p. p. da participação do crédito de longo prazo na CPJ do Banco, caindo 

para 8,1% neste ano. A recomposição de sua carteira foi em direção ao crédito 

de curto prazo, que neste ano chegou a 60,3% da CPJ do BB, frente a 46,1% no 

ano anterior. No entanto, esta redução de peso do crédito de longo prazo na CPJ 

do Banco não se assentou. Já no ano de 2008 a composição da CPJ do Banco 

tinha 14,6% de crédito de longo prazo e, apesar da queda para 7,8% no ano de 

2009, iniciou-se uma movimento de aumento da participação do crédito de longo 

prazo por parte do BB, sobretudo a partir de 2014, quando 19% da CPJ do Banco 

estava com vencimentos superiores a 5 anos, chegando a 2018 a 25,1%. Em 

média, 18,2% da CPJ do BB se concentrou no longo prazo, no período 2001-

2018. 

 A CEF iniciou a década de 2000 com alta participação do crédito de longo 

prazo na sua CPJ, 82,7% em 2001 e 82,8% em 2002. Contudo, após a 

reestruturação patrimonial a qual a Caixa passou ainda no início da década, 

houve forte redução da participação do crédito de longo prazo em sua CPJ, 

seguida de gradual aumento. Já em 2003, a concentração da CPJ da CEF no 
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crédito de longo prazo fora de 16,3%. A partir de 2006, gradativamente, a Caixa 

aumentara a oferta de crédito de longo prazo, chegando a 36,8% de sua CPJ 

em 2011, no entanto, esta trajetória se revertera. Em 2018, 29,4% da CPJ da 

Caixa era composta por crédito com vencimento no longo prazo e a média para 

o período 2001-2018 fora de 30,1%.  

Cabe destacar que os números apresentados em relação a CEF não 

expressam a real participação desta instituição no financiamento de longo prazo, 

uma vez que a CEF é historicamente o ator mais importante do crédito 

habitacional no país, e pelo motivo metodológico apresentando anteriormente 

nesta seção, ou seja, a exclusão do crédito à pessoa física por este segmento 

não representar financiamento à formação bruta de capital, fica de fora do cálculo 

uma expressiva parte do financiamento de longo prazo fornecido pela CEF. Não 

obstante, a CEF apresenta resultados consideravelmente superiores aos dos 

bancos privados quanto ao financiamento de longo prazo. 

  O destaque do mercado de financiamento de longo prazo é sem dúvida 

do BNDES, o Banco concentrou, em média, 57,6% de sua CPJ nos vencimentos 

superiores a 5 anos, no período 2001-2018. Nos anos de 2001 e 2002, 24,4% e 

26,7% dos vencimentos a receber do Banco eram com prazos superiores a 5 

anos. Em 2003 houve um aumento substancial desse percentual, chegando a 

47,7%, em detrimento dos financiamentos de curto e média prazo. A partir daí, 

não obstante já fosse a principal instituição atuante no financiamento de longo 

prazo, o BNDES aumentou contundentemente sua atuação neste segmento, de 

modo que em 2011 a participação do crédito de longo prazo na CPJ do Banco 

fora de 96,5%. No ano seguinte, 2012, reduzira-se para 45,4% os vencimentos 

a receber no longo prazo. Como discutido alguns parágrafos acima, é provável 

que tenha ocorrido uma reestruturação de alguma grande operação do banco, 

de modo que os vencimentos de curto e o médio prazo do Banco tenham se 

inflado por uma grande operação que outrora estava no longo prazo. Sendo 

assim, a partir de 2012 a composição da CPJ do BNDES apresentou 

estabilidade, chegando a 2018 com 49% de sua CPJ no longo prazo. 

 Para melhor ilustrar a importância do BNDES para o financiamento dos 

investimentos no Brasil, tomemos os anos em que seu saldo das operações da 

carteira de crédito pessoa jurídica foram mais expressivos e comparemos com 

os anos mais expressivos dos demais bancos no financiamento de longo prazo. 
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O saldo das operações de crédito a vencer em prazo superior a 5 anos do 

BNDES no ano de 2011 fora de mais de R$ 310 bilhões, enquanto a soma dos 

maiores saldos de todos os outros bancos considerados neste trabalho – que 

representam mais de 80% do mercado de crédito brasileiro -, incluindo os 

públicos, com prazos superiores a 5 anos é de R$ 312 bilhões. Se forem levados 

em conta somente os bancos privados, esse valor cai para R$ 88 bilhões. 

A importância do BNDES para o financiamento dos investimentos também 

pode ser observada pela ótica dos desembolsos do Banco, que apresentaram 

trajetória ascendente desde o início da década de 2000, ainda que com 

descontinuidades. A evolução dos desembolsos do Banco pode ser observada 

no Gráfico 5. Em 2010 o Banco atingiu a marca de R$ 268 bilhões (a preços de 

dez. 2018) em desembolsos, maior valor da história, em um ano marcante da 

atuação deste Banco como ator anticíclico e como instrumento de política 

industrial. A soma dos desembolsos realizados pelo Banco no período 2001-

2018 é de aproximadamente R$ 2,6 trilhões (a preços de dez/2018). O aumento 

dos desembolsos do Banco coincide com a melhoria das taxas de investimento 

do final da década de 2000 e primeira metade da década de 2010, como se 

observa na Tabela 11. 

Gráfico 5: Evolução dos desembolsos do BNDES (em R$ bilhões)  

 

Fonte: BNDES, vários anos. Elaboração própria.  
A preços de dez. 2018. 
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Tabela 11: Participação do BNDES no ciclo de investimentos no Brasil 

Ano  
Desembolsos 

BNDES* 

Desembolsos 
BNDES/FBKF (em 

%)* 

Desembolsos 
BNDES/PIB (em 

%) 

Taxa de 
Investimento (em 

%)** 

2007 64.900  12 2,38 18 

2008 90.900  14 2,92 19,39 

2009 136.300  22 4,08 19,1 

2010 168.400  20 4,33 20,53 

2011 138.800  15 3,17 20,61 

2012 155.900  15 3,23 20,72 

2013 190.400  16 3,57 20,91 

2014 187.800  16 3,24 19,87 

2015 135.900  13 2,26 17,84 

2016 88.300  9 1,4 15,52 

2017 70.800  7 1,07 14,56 

2018 69.300  7 1 14,82 
Fonte: IBGE e BNDES. Elaboração própria. 
Valores correntes. 
* Desembolsos do BNDES em porcentagem da Formação Bruta de Capital Fixo. 
** Formação Bruta de Capital Fixo em porcentagem do PIB. 

Os desembolsos do BNDES são acompanhados pela melhoria das taxas 

de investimento, de modo que no ano de maior valor de desembolsos do Banco 

(em valores correntes) foi também o ano de maior taxa de investimento da 

economia brasileira (na série analisada). O indicador que trata dos desembolsos 

do BNDES em porcentagem do investimento nos sinaliza que o Banco tem 

potencial para induzir o aumento dos investimentos no país, nota-se pela Tabela 

11 que os anos em que a taxa de investimento apresentaram melhores 

resultados (2009-2014) foram também os anos em que os desembolsos do 

BNDES tiveram maior participação nos investimentos, chegando a representar 

22% da formação bruta de capital fixo no ano de 2009 - refletindo a guinada 

anticíclica adotada pelo governo – ademais, nestes anos, os desembolsos do 

BNDES também apresentaram aumento da porcentagem em relação ao PIB.  

Em média, entre os anos de 2008 e 2014 – em que o país apresentou as 

melhores taxa de investimento – os desembolsos do BNDES responderam por 

17% dos investimentos no país e por 3,5% do PIB, doravante, inicia-se um 

período de baixos desembolsos do Banco, reflexo da queda do investimentos e 
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da demanda por financiamento, ocasionado pelo início da crise econômica que 

se instalara no país, bem como por mudanças de políticas operacionais do 

Banco. Vale destacar que se levarmos em contas as operações indiretas, ou 

seja, os repasses do BNDES aos bancos privados e públicos em operação no 

país, esses números são ainda mais contundentes. Entre os anos de 2002 e 

2018 totalizaram cerca de R$ 610 bilhões (valores correntes) (BNDES, 2019)67. 

Historicamente a atuação do BNDES se concentra em setores chave para 

a economia brasileira, de modo que cerca de 99% das operações de 

financiamento de longo prazo realizadas pelo Banco são direcionadas para as 

modalidades de financiamento de infraestrutura/desenvolvimento/projetos e 

outros créditos68 (ARAUJO, 2019). Os projetos financiados pelo BNDES, além 

de mitigar gargalos que minam a capacidade de crescimento da economia 

brasileira, são responsáveis pela geração de milhões de postos de trabalho. Um 

estudo realizado por Santos (2018), estimou que cerca de dez milhões de 

empregos diretos e indiretos foram gerados ou mantidos entre 1996 e 2017, pelo 

BNDES, utilizando apenas recursos provenientes do FAT. 

A partir do ano de 2015, os expressivos resultados referentes aos 

desembolsos realizados pelo BNDES ficam comprometidos por uma série de 

fatores. Em primeiro lugar, a forte crise econômica brasileira iniciada em 2015 

afetou a confiança dos agentes econômicos, causando queda nas taxas de 

investimento e de produção impactando negativamente a demanda por 

financiamento (ARAUJO, 2019). Em segundo lugar, a devolução antecipada dos 

recursos repassados pelo Tesouro Nacional ao Banco, a partir de 2016, afetou 

a capacidade de financiamento da instituição. Por último, no entanto, talvez o 

fator mais impactante para a capacidade de financiamento do BNDES, a criação 

da TLP, em substituição à TJLP afeta decisivamente a composição dos ativos 

do Banco, comprometendo sua solvência (TORRES FILHO, 2018). 

Não obstante, o BNDES segue sendo a principal instituição do mercado 

de crédito de longo prazo. Sua capacidade de induzir os investimentos é notória, 

tendo o Banco desempenhado importante papel no ciclo de investimentos 

 
67O cálculo leva em consideração o valor dos desembolsos referentes às operações indiretas, 
automáticas e não automáticas, do BNDES. 
 Base de contratações BNDES – Transparência Dísponível em: www.bndes.gov.br 
68 De acordo com a segmentação do direcionamento de crédito realizada pelo IF.DATA (BCB). 
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observado na economia brasileira entre 2008 e 2014, bem como um instrumento 

de política anticíclica relevante. Em contrapartida, os bancos privados, a 

despeito das reformas liberalizantes do sistema bancário, não responderam 

como os formuladores e idealizadores da “desrepressão” financeira brasileira 

desejavam. Não houve alongamento dos prazos dos financiamentos, os bancos 

privados seguiram especializados, principalmente, no crédito de curto prazo e no 

de médio prazo, inclusive os bancos estrangeiros que entraram no país. Além 

disso, não ocorreu aumento orgânico da oferta de crédito no país, de sorte que 

foi preciso a implantação de políticas públicas para impulsionar ciclo expansivo 

de crédito ocorrido no país por volta da metade da década de 2000, e que foi 

sustentado pela atuação dos bancos públicos posteriormente à crise financeira 

global de 2008. 

3.3. Características do Mercado de Capitais Brasileiro e sua atuação no 
financiamento de longo prazo 

Como já discutido anteriormente neste trabalho, a aposta dos defensores 

da liberalização financeira no Brasil é de que, uma vez efetuada a “desrepressão” 

financeira e o esvaziamento dos bancos públicos, sobretudo do BNDES, o 

mercado de capitais emergiria como protagonista no financiamento de longo 

prazo. 

O mercado de capitais brasileiro teve seu melhor momento no ano de 

2010, conforme exposto no Gráfico 6, quando alcançara aproximadamente R$ 

382 bilhões no total de operações, resultado realizado na esteira do expansão 

do mercado de capitais iniciada no ano de 2005, ano em que as operações totais 

tiveram crescimento de aproximadamente 145% em relação ao ano anterior, 

tendo a trajetória de crescimento se repetido nos anos de 2006 e 2007. De 

acordo com Araujo (2019), a explicação da boa fase do mercado de capitais no 

Brasil e da expansão do mercado de crédito bancário, em meados da década de 

2000, guardam semelhanças. Ambos mercados foram beneficiados pelo bom 

ambiente econômico que, junto com a redução da taxa básica de juros Selic, 

propiciou um estado de elevada confiança dos agentes econômicos. Unido ao 

quadro de redução da incerteza e aumento da confiança dos agentes, um 

ambiente econômico saudável e estável que permita o crescimento da produção 
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nacional, geração de renda, distribuição de dividendos e valorização das ações 

das firmas, estimula os agentes a buscar ativos com um grau de risco maior, 

uma vez que a queda das taxas de juros reais também faz com que os agentes 

busquem outras fontes de rendimentos financeiros, deste modo, o mercado de 

capitais, especialmente, é um beneficiário deste quadro. 

Gráfico 6: Mercado de Capitais Brasileiro (em R$ milhões) * 

 

Fonte: Adaptado de Araujo (2019) e complementado através de ANBIMA (Boletim de Mercado 
de Capitais, 2019). 
*A preços de dez/2018 

A redução da taxa de juros real é apontada pelos entusiastas do mercado 

de capitais como condição sine qua non para o desenvolvimento do mercado de 

capitais brasileiro, junto com outras condições de ordem macroeconômica. 

Rocca (2018) expressa esse entendimento – que representa bem o grupo que 

clama pelo desenvolvimento do mercado de capitais - em trabalho realizado que 

trata sobre a possibilidade de o mercado de capitais brasileiro suplantar a 

atuação desempenhada pelo BNDES no tocante ao financiamento de longo 

prazo. De acordo com o autor, é necessário a estabilização das taxas de juros 

reais em níveis baixos e condizentes com as taxas de juros internacionais. 

Ademais, há também a necessidade de efetuar-se um ajuste fiscal de longo 

prazo, com elevados superávits primários que sejam capazes de reduzir a carga 

da dívida pública. Realizadas tais políticas a hipótese do autor é de que haja 

crescimento pujante de forma que o mercado de capitais encontre um ambiente 

favorável e estável para se desenvolver e assumir o protagonismo no 
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financiamento aos investimentos no Brasil.  Além disso, como não poderia estar 

ausente, a atuação do BNDES deve ser cerceada, de modo que o Banco deixe 

de atuar no mercado de financiamento de longo prazo, de maneira que as firmas 

brasileiras, sem os vantajosos financiamentos do Banco, tenham que ir ao 

mercado de capitais angariar recursos para financiar seus investimentos. 

As duas principais modalidades do mercado de capitais que impulsionaram os 

bons resultados foram o mercado de debêntures e o mercado de renda variável, 

que fica evidente quando analisamos a composição intra mercado de capitais 

(Gráfico 7). 

Gráfico 7: Mercado de Capitais brasileiro: composição (em %) 

 

Fonte: Adaptado de Araujo (2019) e complementado através de ANBIMA (Boletim de Mercado 
de Capitais, 2019). 

O destaque maior fica com o mercado de debêntures, que no período 

2001-2018 mobilizou R$ 1,5 trilhão em operações (valores de dez/2018), 

respondendo aproximadamente por 48% do total de operações do mercado de 

capitais, enquanto o mercado de renda variável mobilizou cerca de R$ 862 

bilhões, sendo responsável por volta de 28% do total de operações do mercado 

de capitais brasileiro.  

Adicionalmente, para além do mercado de debêntures, algumas outras 

modalidades compõe o mercado de renda fixa, como os mercados de notas 

promissórias, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDIC), 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Entretanto, essas modalidades 
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não impactam com relevância a composição do mercado de capitais brasileiro. 

As notas promissórias geralmente são usadas como instrumento de capital de 

giro das firmas. Os CRIs estão ligados ao mercado imobiliário, portanto, a rigor, 

atuam no máximo no financiamento de expansão e manutenção da estrutura 

física das firmas. Os FIDICs, dentre os instrumentos abordados neste parágrafo, 

é o que mais poderia atuar no funding às firmas, pois ele permite o alongamento 

dos passivos adquiridos pelas firmas para a realização dos investimentos. 

Entretanto, por este instrumento representar uma parcela muito pequena do 

mercado de capitais, não é factível que seja depositado confiança nesta 

modalidade para servir ao financiamento dos investimentos (ARAUJO, 2019). 

De acordo com Araujo (2019) citando Freitas (2009)69 e Paula et al 

(2009)70, a expansão das operações do mercado de debêntures em meados na 

década de 2000 é explicada em grande medida pela atuação das empresas de 

leasing, atuando no financiamento de veículos. A partir de 2011, com o advento 

das Debêntures Incentivadas, através da Lei 12.431/11, que ofereceu benefícios 

tributários para debêntures emitidas e direcionadas para o financiamento de 

projetos de infraestrutura, o mercado de debêntures ganha novo fôlego (Gráficos 

8 e 9). As firmas que emitiram debêntures para projetos de infraestrutura, que 

em 2005 representavam 16% do total de operações deste mercado, aumentaram 

sua participação a partir do lançamento das debêntures incentivadas, atingindo 

54% de participação do total de operações no ano de 2013 (BRAGANÇA et al, 

2015). 

 

 

 

 

 

 
69 FREITAS, M. C. P. (2009) Os efeitos da crise global no Brasil: aversão ao risco e 
preferência pela liquidez no mercado de crédito. Estudos Avançados, v. 23, 
n. 66, p. 125-145, 2009. 
70 PAULA, L. F. et al. (2009) Mercado de títulos de dívida brasileiro no período 
1995-2008: causas e determinantes da evolução recente. In: CARVALHO, F. C. 
(Org.). Perspectivas da indústria financeira brasileira e o papel dos bancos 
públicos. Rio de Janeiro: BNDES, 2009. (Subprojeto Mercado de Títulos 
Brasileiro). segundo relatório, cap. 3. 
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Gráfico 8: Evolução do mercado de Debêntures no Brasil (em R$ milhões) 

 

Fonte: debentures.com.br, ANBID e ANBIMA, vários anos. Elaboração própria. 
A preços de dez/2018 
 

Gráfico 9: Volume de recursos das Debêntures Incentivadas (em R$ milhões)71  

 

Fonte: Ministério da Economia – Boletim Informativo de Debêntures Incentivadas, nov. 2019. 
A preços de dez/2019 
 

As Debêntures de infraestrutura não compensaram a redução dos 

desembolsos com projetos de infraestrutura do BNDES que ocorrera a partir de 

2015. Nota-se, conforme o Gráfico 10, que as debêntures incentivadas se 

mantiveram estáveis, em níveis sobremaneira baixos, no período de redução dos 

desembolsos do BNDES. A partir de 2016 houve um ligeiro aumento dos 

desembolsos do Banco (valores correntes) acompanhado também por um 

 
71 Aqui estão incluídas as debêntures incentivadas com destinação para financiamento de 
projetos de investimento. 
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aumento, ainda bem tímido, das debêntures de infraestrutura, de forma que se 

igualam em novembro de 2019. Contudo, a equalização entre as duas 

modalidades de financiamento se dá muito mais pela redução cavalar dos 

financiamentos do BNDES do que pelo aumento do volume de recursos das 

debêntures de infraestrutura. Tampouco há uma substituição do financiamento 

fornecido pelo BNDES aos projetos de infraestrutura pelo financiamento via 

Debêntures Incentivadas, o que há, a partir de 2016, é a complementariedade 

entre essas duas modalidades.  

Gráfico 10: Comparativo entre as Debêntures de Infraestrutura e o financiamento 
em infraestrutura concedido pelo BNDES (em R$ bilhões)72 

 
Fonte:  Ministério da Economia – Boletim Informativo de Debêntures Incentivadas, nov. 2019. 
A valores correntes. 

 

Não é razoável tratar esse resultado como algo a se comemorar, visto que 

o setor de infraestrutura é chave para o desenvolvimento do país e que o volume 

de seu financiamento caiu sobremaneira nos últimos anos. A expectativa dos 

entusiastas do mercado, expressa nos últimos Boletins do Mercado de Capitais 

– ANBIMA, é a de que esta modalidade continue na trajetória de crescimento 

que apresentou nos últimos anos, sobretudo nos anos de 2018 e 2019, contudo, 

para que o volume das operações nesta modalidade se aproxime do volume 

outrora observado, graças à atuação do BNDES, seria preciso crescimento 

exponencial, de tal sorte que não é razoável criar tamanha expectativa. 

 
72 Debêntures que são destinadas exclusivamente para o financiamento dos projetos de 

infraestrutura. 
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O direcionamento dos recursos captados no mercado de debêntures no 

Brasil não é muito favorável ao financiamento de longo prazo. De acordo com 

Bragança et al (2015), apesar do crescimento de 400% das emissões de 

debêntures entre os anos de 2000 e 2013, mais de 50% das emissões neste 

período possuem prazos inferiores a 5 anos, portanto, não constituindo 

financiamento de longo prazo. As debêntures incentivadas buscam incentivar as 

empresas que investem a utilizar este instrumento para captar recursos de longo 

prazo para a realização dos investimentos, no entanto, as emissões se 

concentram em agentes financeiros e fundos de investimento73. 

Nota-se, pela análise da Tabela 12, que, entre os anos de 2011 e 2018, a 

destinação dos recursos captados pela emissão de debêntures se concentra no 

financiamento de capital de giro e refinanciamento de passivo para as firmas. 

Tabela 12: Destinação dos recursos captados pelo mercado de debêntures no 
Brasil (em %) 

Fonte: ANBIMA – Boletim de mercado de capitais (2019). Elaboração própria. 

Em relação ao mercado de renda variável, que engloba o mercado de 

ações, o comportamento desta modalidade tem caráter volátil, se manifestando 

como pró-cíclico. No Brasil, como ressaltado por Araujo (2019):  

O mercado acionário é mais sensível às vicissitudes das incertezas advindas da 
economia mundial, que se tornou mais instável a partir da eclosão da crise 
financeira internacional no final de 2008 e da crise dos países da zona do euro 
entre 2011 e 2012, assim como da crise política instalada no Brasil desde 2013. 
Neste sentido, o ano de 2010 constitui ponto fora da curva, quando a Petrobras 
realizou uma operação de capitalização no valor de R$ 120 bilhões. Neste 
mercado, a captação de novos recursos é feita por meio das ofertas públicas 
iniciais (IPO) e nas ofertas subsequentes (follow-on). (ARAUJO, 2019:287) 

 
73 Para maior detalhamento sobre as características do mercado de debêntures incentivadas em 
Bragança (2015). 

Destinação de recursos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Capital de giro 19,4 12,6 13,8 16,3 15,7 16,2 44 27,5 

Investimento em Infraestrutura 3,1 7,9 14,7 13,1 15 10,2 9,3 16,9 

Investimento imobilizado 2 0,6 1,8 1,8 1,2 3,3 0,1 0,7 

Investimento ou aquisição de participação 
societária 11,9 13,2 10 18,3 11,7 8,8 2,9 10,4 

Não possui/não informado 10,9 31,5 7,6 8,7 2,6 0,7 2,1 0,4 

Recompra ou resgate de debêntures de 
emissão anterior 3,8 3,3 14 6,6 16 27,6 8,8 9 

Refinanciamento de passivo 48,9 30,9 38 35,1 37,7 33 32,7 35 
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A Tabela 13 clarifica a atuação coadjuvante que o mercado de renda 

variável joga no financiamento dos investimentos. No período 2011-2018, a 

destinação dos recursos dessa categoria do mercado de capitais se concentra 

no financiamento de aquisição de ativos/atividades operacionais, redução de 

passivo, aquisição de participação acionária e, em menor medida, capital de giro 

das firmas. 

Tabela 13: Destinação dos recursos captados no mercado de renda variável no 

Brasil (em %) 

Fonte: ANBIMA – Boletim de mercado de capitais (2019). Elaboração própria. 

Após a investigação das características e condições do mercado de 

capitais brasileiro, torna-se evidente o papel de protagonismo no financiamento 

dos investimentos desempenhado pelo BNDES, não obstante, há quem continue 

a defender o esvaziamento do Banco e sua suplantação pelo mercado de 

capitais quanto ao financiamento de longo prazo para as firmas. Mesmo após 

várias tentativas de desenvolver o mercado de capitais brasileiro, os resultados 

apresentados por este setor do SFN não sinalizaram capacidade de atender as 

expectativas dos que compõem o campo que o defende como superior ao 

financiamento advindo do setor público, situação que fica clara no Gráfico 11. O 

mercado de capitais brasileiro não aparenta ter ar suficiente para oxigenar o 

mercado de financiamento de longo prazo, de modo a permitir que as taxas de 

investimentos se estabeleçam em níveis semelhantes ao observado no período 

pré crise econômico (2008-2014). 

 

 

 

Tipo de Destinação 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aquisição de ativos/Atividades 
operacionais 18,2 20,8 54,5 38,2 0 12 39,5 81,4 

Aquisição de participação acionária 24,6 15,9 25,4 0 93,1 3,5 8,1 1,7 

Capital de giro 4,6 20,4 6,8 0 1,5 58,5 19,8 2,3 

Investimento em infraestrutura 27,3 0 10 0 0 2,5 0 0 

Investimento em TI e Logística 1,5 3,6 0 0 0 0 0 0 

Não Informado 0,2 0 0 0 0 3,2 0 0 

Redução de passivo 23,6 39,3 3,3 61,8 5,4 20,3 32,6 14,7 
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Gráfico 11: Fontes de financiamento de longo prazo no Brasil  

 

Fonte: ANBIMA – Boletim de Financiamento de Projetos, vários anos. Elaboração própria. 

3.4. Considerações Finais 

 Após a análise dos dados apresentados no presente capítulo é possível 

chegar a algumas conclusões. Apesar da liberalização financeira que vem sendo 

realizada no Brasil desde fins da década de 1980 e dos resultados esperados 

pelos seus defensores, pouco das expectativas se realizaram acerca do setor 

bancário, mercado de capitais e, sobretudo, do financiamento de longo prazo. O 

aumento da concorrência no setor bancário observado após a entrada dos 

bancos estrangeiros fora revertida pela retomada de espaço dos bancos 

nacionais privados, contradizendo a suposta maior eficiência dos bancos 

estrangeiros argumentada pelos planejadores da liberalização financeira 

brasileira. Hoje 7 bancos (BNDES, CEF, BB, Itaú, Bradesco, Santander e Safra) 

concentram 84% da carteira de crédito ativa à pessoa jurídica, e 5 (CEF, BB, 

Itaú, Bradesco e Santander) respondem por 80% do saldo das operações de 

crédito à pessoa física no Brasil.  

 A oferta de crédito em porcentagem do PIB apresentara queda a partir de 

1995, ano da permissão à entrada dos bancos estrangeiros, e só voltara ao 

mesmo patamar de 1995 mais de uma década depois, quando passara a 

apresentar trajetória ascendente graças ao bom ambiente econômico, a queda 

das taxas básicas de juros, à políticas públicas de crédito consignado e ao 

aprimoramento da alienação fiduciária e arrendamento mercantil. No entanto, 

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bancos Outras BNDES Repasse BNDES Direto Mercado de Capitais



118 
 

mesmo no ano em que fora observado o melhor resultado da relação crédito/PIB 

(54% no ano de 2015) os resultados ficam muito aquém do ideal se comparado 

à taxa média do resto do mundo e ao grupo de países desenvolvidos.  

 No tocante aos prazos dos financiamentos concedidos pelo setor bancário 

privado, nada mudou. Os bancos privados continuaram a atuar com forte 

concentração no curto prazo, bem como no médio prazo, mesmo após a entrada 

dos bancos estrangeiros que, por seu turno, replicaram a comportamento dos 

bancos privados nacionais, de sorte que o financiamento de longo prazo seguiu 

sem ser contemplado pelos bancos privados.  

 Já o mercado de capitais mesmo com um crescimento do volume de 

operações e relativo desenvolvimento dos serviços e produtos oferecidos 

seguem tímidos quando o assunto é o financiamento de longo prazo. Passados 

dois anos da criação da TLP concomitantemente com queda das taxas de juros 

reais e 9 anos da criação das Debêntures de Infraestrutura, que concede 

benefícios tributários muito vantajosos aos agentes, a destinação e prazo dos 

recursos angariados no mercado de capitais brasileiro são adjacentes ao 

financiamento dos investimentos das empresas brasileiras. Ademais, como é de 

se esperar, o mercado de capitais mostrou-se demasiadamente pró-cíclico no 

Brasil, situação que preocupado sobretudo pela campanha de desmonte dos 

bancos públicos, circunstância que os incapacita de ser instrumentos de política 

anticíclica nos momentos adversos do ciclo econômico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após mais de 30 anos de liberalização financeira no Brasil, pouco se viu 

de resultado que seja condizente com o que os idealizadores e formuladores da 

liberalização previam. Com o pretexto de desenvolver o Sistema Financeiro 

Brasileiro, houve ampla abertura da conta de capitais do Brasil, 

desregulamentação do mercado de câmbio e transformação do setor bancário. 

Diziam os defensores da liberalização que, como consequência do processo 

liberalizante, o país entraria de vez no circuito financeiro global, colhendo as 

benesses do fluxo de capitais dos países ricos para os países com escassez de 

capital e desenvolver-se-ia o mercado de capitais doméstico. Os bons frutos 

desse processo seriam observados nos investimentos externos diretos e no 

financiamento dos investimentos das firmas nacionais via mercado de capitais. 

A liberalização financeira interna, que se deu na década de 1990 pela abertura 

aos bancos estrangeiros e privatização, extinções e esvaziamento de instituições 

públicas bancárias, resultaria na redução da concentração bancária, aumento da 

oferta de crédito, redução de preços dos produtos e serviços bancários e 

dilatação dos prazos dos financiamentos.  

 A entrada dos bancos estrangeiros fora em boa medida revertida pelo 

movimento de aquisições e fusões capitaneado pelos bancos privados 

nacionais. Os grandes bancos privados brasileiros na disputa por market share 

adquiriram vários bancos estrangeiros (assumidos como mais eficientes do que 

os nacionais) que haviam adentrado no mercado doméstico, bem como muitos 

dos bancos estaduais que foram privatizados. A concentração bancária, ao 

contrário do que era propalado, se elevou. No ano de 2000, os 4 maiores bancos 

em operação no Brasil concentravam 52,9% das operações de crédito e 51,7% 

dos ativos totais do setor, em 2018 a concentração dos 5 maiores bancos em 

atuação no Brasil nos ativos do setor e no mercado de crédito fora de 82,2% e 

82,9%, respectivamente.  

 Além disso, houve retração da oferta de crédito na década de 1990. Em 

1995 a relação crédito/PIB era de 33,8% e apresentou trajetória de queda até o 

ano de 2003, quando fora de 24,35%. A partir de então se iniciou um ciclo 

expansivo de crédito, de maneira que em 2015 o saldo das operações de crédito 

representava 53,86% do PIB. A explicação do ciclo expansivo de crédito 
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observado na economia brasileira a partir de 2003 reside na conjunção entre 

melhoria do ambiente econômico e políticas públicas. O advento do crédito 

consignado e os aprimoramentos da alienação fiduciária são destacados como 

os fatores que propulsionaram o aumento da oferta de crédito pelos bancos 

privados, junto ao ambiente econômico sadio que possibilitou a redução do grau 

de preferência pela liquidez dos bancos. Na literatura utilizada para elaboração 

deste trabalho é ausente qualquer relação entre o ciclo expansivo de crédito e 

as medidas liberalizantes do setor bancário ocorridas na década de 1990. O 

aumento da oferta de crédito por meio dos bancos privados se reverteu com a 

eclosão da crise financeira global de 2008, de modo que o ciclo expansivo de 

crédito só se manteve no Brasil graças a atuação dos bancos públicos, que foram 

utilizados como instrumentos de ação anticíclica.  

 O alongamento dos prazos dos financiamentos fornecidos pelos bancos 

privados, outra meta perseguida pela liberalização financeira no Brasil, também 

não se realizou. Os bancos privados nacionais continuaram a concentrar suas 

carteiras de crédito no curto e médio prazo. Os bancos estrangeiros que 

entraram no país replicaram a postura curto prazista dos privados nacionais. Os 

bancos privados considerados nesse trabalho não direcionaram mais de 10% de 

suas carteira de crédito à pessoa jurídica ao financiamento de longo prazo, à 

exceção do Itaú, que em média no período 2001-2018 teve 11,6% de sua CPJ 

nos vencimentos superiores a 5 anos, ainda assim uma parcela muito baixa, 

sobretudo se considerarmos os volumosos repasses do BNDES a esses bancos. 

Os bancos públicos, por seu turno, especialmente o BNDES, apresentaram 

composição mais favorável ao financiamento de longo prazo se comparados aos 

bancos privados.  

O BNDES destinou em média 57,6% de sua carteira de crédito à pessoa 

jurídica ao financiamento de longo prazo. A atuação do Banco foi de suma 

importância para o ciclo expansivo dos investimentos observados a partir de 

meados da década de 2000 no Brasil. Os desembolsos do BNDES no período 

2001-2018 totalizaram R$ 2,6 trilhões (preços de dez/2018). Historicamente a 

atuação do BNDES se concentra em setores chave para a economia brasileira, 

de modo que cerca de 99% das operações de financiamento de longo prazo 

realizadas pelo Banco são direcionadas para as modalidades de financiamento 

de infraestrutura/desenvolvimento/projetos e outros créditos (ARAUJO, 2019). 
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Ademais, além de mitigar gargalos que minam a capacidade de crescimento da 

economia brasileira, os projetos financiados pelo BNDES são responsáveis pela 

geração de milhões de empregos74. A capacidade de atuar como instrumento de 

política anticíclica do BNDES é digna de destaque. Sobretudo no momento de 

prolongada estagnação que o país está passando, sendo a recuperação mais 

lenta da história econômica que vem se arrastando desde 2015, o Banco poderia 

estar atuando de forma funcional à retomada do crescimento, não fosse a política 

de austeridade fiscal, arrocho monetário e esvaziamento dos bancos públicos.  

O BNDES recentemente tem passado por uma série de situações 

adversas que minaram a capacidade de financiamento do Banco. As devoluções 

antecipadas dos empréstimos do Tesouro Nacional e a criação da TLP afetam 

sobremaneira o volume e custos dos financiamentos do Banco. Os argumentos 

utilizados para a tomada de tais medidas, baseados basicamente em análises 

de supostos prejuízos financeiros, parecem desconsiderar os efeitos dinâmicos 

para a economia brasileira dos repasses dos Tesouro e da aplicação de taxas 

mais baixas do que as de mercado para os repasses do FAT ao BNDES. Os 

projetos financiados pelo Banco têm a capacidade de gerar crescimento de longo 

prazo, uma vez que aumenta a capacidade produtiva da economia brasileira, 

sem causar pressão inflacionária. Desta maneira, a arrecadação tributária 

também assume trajetória de longo prazo ascendente, de forma que os supostos 

subsídios dados pelo governo ao Banco retornariam em forma de arrecadação 

fiscal à União. Além disso, o Banco é composto por um quadro técnico de 

capacidade inquestionável, tendo resultados financeiros expressivos e 

lucrativos, daí advém outra via pela qual o Estado recupera os subsídios 

fornecidos ao Banco. 

O pano de fundo da nova rodada de desmonte do BNDES é a tentativa de 

desenvolver o mercado de capitais para suplantar a atuação do Banco. Contudo, 

a despeito da ampla abertura financeira e mesmo após a criação de inúmeros 

instrumentos, o mercado de capitais brasileiro continua patinando. É verdade 

que em volume de operações houve evolução, no entanto, a volatilidade desse 

setor e a destinação dos recursos (para fins que não o financiamento de 

 
74 Santos (2018) estimou que cerca de dez milhões de empregos diretos e indiretos foram 

gerados ou mantidos entre 1996 e 2017, pelo BNDES, utilizando apenas recursos provenientes 
do FAT. 
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formação de bruta de capital) angariados são indicativos de que o mercado de 

capitais brasileiro está longe de ser desenvolvido o suficiente para cumprir a 

função de financiador dos investimentos no Brasil. O mercado de capitais é por 

natureza pró-cíclico, especialmente em países de economias periféricas, como 

explicado no parágrafo anterior, o cunho especulativo e a volatilidade se 

agudizam. Não obstante, a aposta dos entusiastas da liberalização financeira 

ainda é que o mercado de capitais assuma o protagonismo no financiamento dos 

investimentos no Brasil. Ao que parece os defensores desse projeto parecem 

desconsiderar as características e condicionantes do mercado de capitais no 

Brasil, além do histórico de tentativas fracassadas de fazer com que o nosso 

mercado de capitais seja como o americano. 

 A abertura financeira também resultou em fragilidade cambial no Brasil. O 

que se observou fora a ocorrência de seguidas crises cambiais, causadas por 

ataques especulativos. Em países como o Brasil, de economia periférica, 

inserido em posição desfavorável na hierarquia financeira global e com uma 

economia sobremaneira instável, o fluxo de capitais é também muito instável.  

Em momentos de crise da economia global, ou crises localizadas, seja em países 

de economias centrais, seja em países de economia periférica, a tendência é 

que o fluxo de capitais fuja em direção a economias centrais. O caráter 

especulativo da esfera financeira se exacerba em momentos de crise, de modo 

que não obstante uma determinada economia não tenha mostrado sinais de 

instabilidade e de crise, há fuga de capitais em direção a ativos de menor risco, 

como os títulos públicos das economias centrais, como a americana. O elevado 

grau da mobilidade de capitais decorrente da globalização financeira expande os 

canais de transmissão de crises dos efeitos das crises financeiras, de sorte que 

o mercado cambial dos países periféricos que realizaram a liberalização 

financeira padece com a fuga de capitais, que resultam em crises cambiais. 

 Sinteticamente, a partir dos estudos realizados para elaboração desta 

dissertação, pode-se concluir que a liberalização financeira no Brasil não logrou 

sucesso. Os bancos privados não financiam no longo prazo, o mercado de 

capitais não se desenvolveu (tampouco dá sinais de que irá) e recorrentemente 

é necessário tomar medidas de defesa contra ataques especulativos e de 

prevenção a crises cambiais. Sendo assim, os bancos públicos, especialmente 

o BNDES, são imprescindíveis para o desenvolvimento econômico brasileiro. 
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Sem a atuação do BNDES o mercado de financiamento de longo prazo corre o 

risco de se tornar raquítico, de modo que os investimentos produtivos sejam 

estrangulados e a economia brasileira se enverede por um caminho de longa 

estagnação e desemprego. Com as recentes medidas (devoluções dos 

empréstimos do TN e criação da TLP) o BNDES corre o risco de ser relegado a 

um papel coadjuvante, descaracterizando-se do seu papel protagonista de 

indutor do desenvolvimento econômico.  
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