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RESUMO 

 

A indiscutível necessidade de melhorar os indicadores socioeconômicos 

brasileiros levanta o questionamento sobre a maneira que deve ser realizada essa 

melhora. Os gastos governamentais dos últimos anos mostraram-se insuficientes 

para melhorar a qualidade de vida da população por conta da recessão econômica e 

dos desafios enfrentados pelo setor privado. A evolução histórica do investimento no 

Brasil mostra que o país carece de maior entrada de recursos. Nesse cenário, 

cresce a discussão sobre o papel do investimento, seja ele privado ou estatal, no 

desenvolvimento social, econômico e político das nações e as formas para captá-lo. 

Muito se discute também os principais elementos que aumentam a atratividade ao 

investimento. Para contribuir com essa discussão, este trabalho busca analisar 

alguns dos principais desafios para a atividade empresarial que afetam diretamente 

a decisão de investimento, abordando temas como a eficiência dos Gastos Públicos, 

Atuação do BNDES, Políticas Macroeconômicas, Estrutura das empresas, 

Corrupção e Governança Corporativa. A natureza da presente pesquisa é 

qualitativa, apoiada pela pesquisa documental. 

 

 

 

Palavras-chave: Investimento Empresarial; Papel do Investidor; Gastos 

Públicos; Desafios ao Investimento. 
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ABSTRACT 

 The undisputed need to improve Brazilian socioeconomic indicators raises 

the question of how this improvement should be carried out. Government spending in 

recent years has proved insufficient to improve the quality of life of the population 

due to the economic recession and the challenges faced by the private sector. The 

historical evolution of investment in Brazil shows that the country lacks a greater 

inflow of resources. In this scenario, the discussion about the role of investment be it 

private or public, in the social, economic and political development of the nations and 

the ways to capture it. The main elements that increase the attractiveness of 

investment are also discussed. To contribute to this discussion, this paper seeks to 

analyze some of the main challenges for business activity that directly affect the 

investment decision, addressing issues such as the efficiency of Public Expenditures, 

BNDES Performance, Macroeconomic Policies, Corporate Structure, Corruption and 

Corporate Governance . The nature of the present research is qualitative, supported 

by documentary research. 

 

 

Keywords: Business Investment; Investor’s Role; Governement Spendings; 

Challenges to Investment. 
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INTRODUÇÃO  

 

O Brasil passa por um momento de agitação política e econômica, resultados 

de uma longa crise que abalou as estruturas do Estado. Mais do que nunca o país 

carece de novos empreendimentos para dar fôlego e vida nova ao crescimento 

econômico. E ainda mais importantes são os investimentos internos e externos para 

alavancar as empresas, promover a expansão do emprego e a melhora das 

condições sociais. Para isso, é vital entender a importância do investimento na 

economia e os desafios que enfrenta. Pires (2018) defende que, do ponto de vista 

do Governo, os valores gastos com investimento apresentam o maior efeito 

multiplicador e complementa com dados relevantes: “Em 2003, o investimento 

público federal havia sofrido um ajuste importante, as despesas com manutenção de 

estradas despencaram e as estatísticas de mortes em estradas apresentaram um 

crescimento expressivo”. (Pires, 2018). 

Ao longo dos anos de estudo da Administração na Universidade Federal 

Fluminense, muito se falou sobre a importância do administrador de empresas. No 

meio acadêmico foi reforçada a relação direta entre os investimentos e a atividade 

empresarial. É possível afirmar que, para o investidor, todo risco envolvendo a 

atividade empresarial é um risco para si. Essa afirmação encontra eco em Neves 

(1981). O investidor, com a intenção de multiplicar seu capital, busca empresas com 

expectativa de crescimento e com bons indicadores de desempenho. Por isso torna-

se tão relevante entender os desafios empresariais a fim de determinar os fatores 

que influenciam na tomada de decisão de investimentos. 

O objetivo geral desta produção acadêmica é estudar quais fatores são 

entraves para a atividade empresarial e que, portanto, afetam diretamente os 

investimentos. Identificados os fatores, este trabalho buscará oferecer uma série de 

medidas para mitigar ou reduzir seus impactos de acordo com estudos recentes.  

Os objetivos específicos contemplam as seguintes questões: Identificar quem 

são esses investidores e a relação que estabelecem com os empreendedores; 

estudar os entraves ao investimento de origem externa às empresas, ou seja, 

fatores empresariais exógenos que atuam na contramão da atividade empresarial; 

identificar os fatores internos às empresas que influenciam o investimento, ou seja, 

fatores empresariais endógenos que influenciam o investimento; e, por último, 
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apresentar possíveis melhorias para mitigar ou reduzir o impacto dos entraves 

apresentados. 

Esse estudo é uma pesquisa qualitativa descritiva onde, utilizando 

principalmente a metodologia de Pesquisa Bibliográfica e, em alguns casos, 

Pesquisa Documental, foram consultados artigos, livros, notícias e relatórios oficiais 

relacionados ao tema, sejam eles impressos ou eletrônicos. Nomes como Jensen e 

Meckling (1976), Grossman e Stiglitz (1976), Stiglitz e Broadway (1994), Tertuliano 

(1993), Canuto e Junior (1999), Gitman (1997), Rogers (2006), Frischtak e Mourão 

(2017) e Afonso (2016) são alguns dos autores que forma a base teórica referencial 

deste trabalho. Após a exposição e discussão dos conceitos-chave, serão 

apresentadas propostas de melhoria na situação nacional para promover o 

desenvolvimento econômico baseado no mais recente relatório oficial da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para o Brasil, 

onde se apresentam os principais problemas detectados pela OCDE no país e 

recomendações de como solucioná-los e no relatório do Banco Mundial, Doing 

Business quanto ao ambiente empresarial de 190 países. Este trabalho também 

utilizou a pesquisa documental para ter acesso a informações atualizadas do 

Tesouro Nacional de forma a ilustrar fidedignamente a realidade. 

  O trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro são apresentados 

os fatores empresariais exógenos que influenciam negativamente nos investimentos. 

No segundo capítulo, são abordados os fatores endógenos que influenciam 

negativamente na atuação de investidores. Já no terceiro, e último, capítulo deste 

trabalho, são apresentadas recomendações para ação de modo a assegurar um 

bom mercado de atuação desses dois agentes, promovendo uma melhora nas 

condições sociais do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Capítulo 1: Entraves Exógenos ao Investimento Empresarial no Brasil 

 

1.1 Investimentos e Empreendimentos 

 

A fim de desenvolver-se social e economicamente, um país precisa contar 

com a participação de sua população para atuar como agentes de transformação. 

Dois dos mais notáveis e amplamente debatidos por diferentes autores e vertentes 

econômicas são o empreendedor e o investidor. Cada escola econômica utiliza uma 

abordagem para definir os papéis e a importância de cada um desses agentes. 

Divergências à parte, fato é que a grande maioria delas reconhece a relevância 

desses dois agentes e os efeitos da atividade empresarial na geração de emprego e 

promoção social. Aqui, entender-se-á o conceito de empreendedor conforme 

definido por Schumpeter (1942), como aquele que iniciou algo novo, aquele que 

percebe uma necessidade que outros não viram e cria algo novo para atendê-la. 

O ato de empreender não pode ser analisado per se e, sim, como elemento 

motriz do desenvolvimento econômico. Quando desenvolve a Teoria do 

Desenvolvimento Econômico, Schumpeter define o termo “destruição criativa” para 

descrever o principal processo exercido pelo empreendedor na economia. A 

“destruição criativa” consiste na desarticulação de um setor ou tipo de 

produto/serviço por conta de novas técnicas ou tecnologias. É a destruição do 

obsoleto para a construção do inovador. E expressa a ideia de que a economia é 

movimentada por uma busca interminável pela inovação. 

Ainda sob a ótica Schumpeteriana, a atuação do empreendedor como 

destruidor criativo leva à transformação no mercado, desenvolvendo novas 

empresas, novos serviços e novos métodos produtivos, enquanto sacramenta o fim 

de elementos econômicos obsoletos. No cenário social, é dessa forma que esse 

agente é responsável pela criação de novos postos de trabalho. 

A escola Austríaca de economia vai além, e discute o papel do empreendedor 

baseado na visão Schumpeteriana. Expoentes essa corrente de pensamento 

econômico defendiam que a função do empreendedor se justifica pela dificuldade de 

se prever o futuro, motivo pelo qual existe especulação. Nesse cenário, o 



11 
 

empreendedor é aquele que consegue fazer uma previsão melhor que outros 

indivíduos e, assim, gerar lucro. Sob a ótica da escola Austríaca, o desenvolvimento 

econômico é consequência direta dessa especulação mais apropriada do 

empreendedor. Assim, o empreendedorismo é o responsável pelo desenvolvimento 

e progresso sócio econômico. 

Seus principais autores, baseados no empreendedor Schumpeteriano e com 

aspectos semelhantes à teoria da racionalidade limitada, defendiam que o 

empreendedor cumpre tanto a função de lidar com incertezas quanto gerir um 

conhecimento que não é visível para outros agentes econômicos. Esse 

conhecimento é um conjunto de informações que, para qualquer outro indivíduo, 

seria irrelevante, mas em uma sociedade com capacidade empreendedora, torna-se 

diretriz para promoção da atividade empresarial. O empreendedor é, acima de tudo, 

um agente capaz de transformar tais informações “irrelevantes” em ações 

economicamente úteis. Essa definição possui clara semelhança à Teoria da 

Racionalidade Limitada do renomado economista e psicólogo Herbert Simon (1955), 

assunto amplamente discutido no estudo dos processos decisórios e no ramo da 

Administração. 

Para entender o papel do investidor na economia, o primeiro elemento que 

deve ser levado em conta é a contradição de seu comportamento. É de natureza 

humana o instinto de autopreservação e esse instinto também é aplicável às 

decisões financeiras. Canuto e Junior (1999) já haviam discutido essa contradição, 

ressaltando que, de maneira geral, os indivíduos, na presença do risco, comportam-

se de maneira a evitá-lo. Outros se envolveram em discussões semelhantes, como 

por exemplo: “Psicólogos têm extensivamente estudado este ‘comportamento de 

evitar riscos’, focalizando, por exemplo, a ansiedade que a incerteza suscita”. 

(Stiglitz & Broadway 1994: 151). 

O investidor desempenha um papel central não apenas como agente do 

mercado, mas como agente de mudanças em toda a economia. É ele que viabiliza 

projetos, alavanca o crescimento de empresas e movimenta o mercado. Para isso, 

realiza análises de risco e cálculo de retorno com base nas mesmas informações 

imprecisas a que estão submetidos o empreendedor, arriscando seu capital próprio, 

expondo-se, a uma lista extensa de desafios. Não obstante, vai contra o 
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comportamento natural humano embarcando no que pode ser considerado como 

uma grande aventura. 

É evidente que não se pode separar totalmente os papéis desses dois 

agentes, visto que há uma relação clara entre suas atribuições. Mesmo que não 

sejam mutuamente excludentes, enquanto o primeiro identifica e prevê 

oportunidades de inovar, o segundo fomenta e impulsiona a transformação do meio 

econômico. Entretanto, os dois estão sujeitos a um mesmo elemento complicador de 

investimentos que norteará as discussões desse trabalho: A Assimetria 

Informacional. 

 

1.2 Vulnerabilidades do Investidor 

 

“O risco, em seu sentido fundamental, é definido como a possibilidade de um 

prejuízo financeiro. De um ponto estritamente financeiro, somente aqueles ativos 

que apresentam uma possibilidade de prejuízo são considerados arriscados” Gitman 

(1997). 

Essa relação, de acordo com Canuto e Junior (1999), ajuda a entender como 

o risco entra na formação de preços em condições de incerteza em um ambiente em 

que os agentes possuem diferentes percepções de risco, mesmo com expectativas 

racionais. Stiglitz (1991) chama isso de "custo marginal de falência", ou seja, o custo 

associado ao risco de falência. Sobre a formação de expectativa do investidor, 

Stiglitz diz que "esses estão sujeitos a sucessivos erros de percepção em seus 

processos de tomada de decisão" (Stiglitz, 1991, p. 137-138 apud Canuto & Junior, 

1999). Em outras palavras, os investidores são capazes de utilizar uma 

racionalidade plena na decisão de investimento, porém, a falta de informações 

relevantes torna esse processo falho e limitado. 

O risco, entretanto, não pode ser classificado com uma única definição sem 

se perder sua abrangência. É necessário, portanto, entender o que configura risco. 

No mercado brasileiro investidores estão expostos a diversos outros problemas 

como instabilidade econômica e política, volatilidade dos mercados e segurança 

jurídico-legal, situações que tornam o cenário nacional pouco promissor para novos 

players. 
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1.2.1 Riscos de Infraestrutura 

A deterioração e sucateamento da infraestrutura brasileira respondem por 

grande parcela dos custos relativos ao risco operacional. Apesar da dificuldade de 

se mensurar os prejuízos causados pela má infraestrutura, economistas concordam 

com uma estimativa conservadora de 100 a 150 bilhões de reais anuais. Esse valor 

é semelhante ao déficit deixado nas contas públicas no fim do governo Dilma 

Rousseff, segundo dados publicados pelo Tesouro Nacional (2016). 

Falar que a infraestrutura brasileira é insatisfatória tornou-se um eufemismo 

corriqueiro e uma queixa reiterada. É possível afirmar isso sem receios de se 

cometer um equívoco ou de ser condenado por opinião contrária. Porém, de acordo 

com o Frischtak e Mourão (2017), “ainda que se considere que a defasagem em 

infraestrutura se evidencia por si, há poucas estimativas da magnitude da brecha 

entre o que o país dispõe e o que seria desejável”. Em outras palavras, a 

metrificação da precariedade da infraestrutura nacional, é um assunto complexo que 

passa por coleta de informações empíricas de difíceis objetivações. Uma 

exemplificação desse desafio é a utilização de parâmetro objetivo como quantidade 

de energia gerada pela matriz energética. Um país como o Brasil tem uma 

necessidade muito inferior a países como a China, sendo necessário usar da 

proporcionalidade para se comparar os níveis de infraestrutura. 

À vista disso, é sábio adotar-se um modelo de estudo capaz de quantificar a 

estrutura a partir de informações subjetivas. Um destes modelos é o estoque de 

capital de investimentos. O estoque de capital é um valor referenciado pelo PIB 

como uma unidade comparável ao longo do tempo. O cálculo de estoque de capital 

de investimento considera como parcela positiva investimentos em infraestrutura em 

relação ao PIB (se o País tem PIB de 100 bilhões e investe 1,5 bilhões em 

infraestrutura, investe 1,5% do PIB) e negativa a depreciação dos ativos. A diferença 

entre as duas parcelas em um instante “t” qualquer, indica a variação do estoque de 

capital. É importante perceber que a quantidade de ativos (i.e. o estoque de capital 

total) se relacionará diretamente às perdas por depreciação, retratando a 

necessidade de manutenção proporcional ao valor do ativo. 

 Frischtak e Mourão (2017) basearam sua pesquisa em informações 

coletadas de pesquisas anteriores e em coleta própria. Os dados obtidos mostram a 
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evolução histórica do estoque de capital brasileiro desde 1970 até 2016, conforme 

concluíram os autores: 

“O estoque de infraestrutura no Brasil passou por 

um acelerado processo de expansão e subsequente 

retração nos últimos 47 anos. O pico foi em 1983, após 13 

anos com investimentos de aproximadamente 6,3% do 

PIB. Ao longo da década de 1980, os aportes caíram 

quase dois pontos percentuais de produto para 3,1%, com 

isso, o estoque cresceu em velocidade menor do que o 

PIB. Apesar do cenário adverso, o estoque ainda 

representava 52,7% do PIB em 1990. A grande retração 

se deu entre o final do século passado e com um pequeno 

soluço ao início dos anos 2000. Nesse período (1990-

2016), enquanto o PIB mais do que dobrou, a 

infraestrutura teve um incremento de apenas 27%”. 

Frischtak e Mourão (2017) 

O Gráfico 1 mostra a evolução do Estoque de Capital Brasileiro conforme 

concluído pelos autores: 

Fonte: Frischtak e Mourão (2017) 

 

 A partir da análise dos resultados pode-se tirar algumas conclusões. O 

estoque de capital atingiu seu ponto máximo no final do regime militar, período 

marcado por forte desenvolvimentismo de infraestrutura e, desde então, vem 

ocorrendo uma queda vertiginosa salva pontualmente em momentos específicos que 

não refletem um ganho real em investimentos. Conclui-se, objetivamente, que o 

Gráfico: 9: Evolução Histórica do Estoque de Capital de Infraestrutura 
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sucateamento da estrutura nacional não é uma vertente específica de um governo, 

mas um traço comum de todos após a redemocratização. 

A pesquisa de Frischtak e Mourão vai além e estima o tempo necessário para 

alcançar um ponto de modernização estrutural. Considerou-se um estoque de capital 

de 60% do PIB. O resultado alarmante mostra a situação deficitária pela qual passa 

o Brasil: Para alcançar a meta de 60% PIB, o país precisaria investir 4% do PIB 

anualmente (valor próximo do dobro da média dos últimos 16 anos) durante 24 anos. 

Ressalta-se que. “caso seja investido nos próximos anos o mesmo que nos últimos 

16 anos, ou seja, 2,03% do PIB em média, o país não alcançaria em nenhum 

horizonte de tempo patamar de 60% do PIB. Na realidade, seria necessário investir, 

no mínimo 3,5% do PIB anualmente para o estoque se estabilizar em 59,1% do PIB 

em 2096(!)”. 

 

1.2.2 Interferência do BNDES 

 

  

Alguns exemplos de mudanças relacionadas ao risco de mercado são 

alterações no quadro acionário, variações cambiais ou na política de juros. Em 

especial no que tange a taxa de juros, por conta de uma postura restritiva ao 

mercado de crédito livre pelo BNDES, esta é indiretamente manipulada e, por isso, 

políticas monetárias nacionais têm sua eficácia reduzida, elevando também o risco 

de mercado para o empreendedor e para o investidor. 

Para melhor compreensão de como as ações do banco de desenvolvimento 

nacional afetam o Risco de Mercado a que estão sujeitos investidores, deve-se, 

primeiro, entender sua raison d’être e suas medidas, principalmente nos últimos 10 

anos. 

“A administração pública, tradicionalmente fornece 

bens e serviços públicos, como defesa, segurança, 

educação, saúde. Em princípio, poderia conceder 

empréstimos e financiamentos como uma função marginal 

e complementar ao sistema bancário. Isto é comum em 

muitos governos mundo afora, e em alguns casos 
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chegaram a constituir e controlar instituições financeiras, 

por vezes, como os bancos de desenvolvimento”. 

(AFONSO, José Roberto, 2016). 

No Brasil, a instituição que se adequa ao descrito por Afonso (2016) é o 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, cuja definição 

oficial é: “Fundado em 1952, o banco BNDES é um dos maiores bancos de 

desenvolvimento do mundo e, hoje, o principal instrumento do governo Federal para 

financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia 

brasileira” (BNDES, 2018).  

De fato, o papel de um banco de desenvolvimento é tentar corrigir, ou 

amenizar os efeitos das falhas de mercado, conforme Araújo e De Negri (2017). Os 

autores também reforçam que a literatura acerca do tamanho e papel de bancos de 

desenvolvimento é amplamente debatida, porém, o que precisa ser mais discutida é 

o padrão de financiamento do crescimento do BNDES e o padrão de seleção de 

carteiras. O BNDES teve seu maior crescimento na atuação no mercado como 

resposta à crise internacional de 2008, quando o governo financiou, via aportes do 

tesouro Nacional, a expansão no mercado de crédito de 3% para 5% do PIB entre os 

anos de 2009 e 2015. Essa expansão representou um aumento percentual de 292% 

nos desembolsos anuais de empréstimos. De forma semelhante, diversos bancos de 

desenvolvimento no mundo viveram comportamentos semelhantes, conforme 

ilustrado pela Tabela I 
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Fonte: Araújo e De Negri (2017) 

Volta-se o foco, então, para o questionamento sobre o padrão de seleção de 

carteiras. O BNDES vem atuando como fornecedor de empréstimos de longo prazo 

para financiar empresas e pessoas físicas a alavancarem seus negócios. O 

financiamento via BNDES funciona da seguinte forma: O banco capta recurso de 

algumas fontes (Tesouro Nacional, Fundo de amparo ao trabalhador, PIS/PASEP 

etc.) e empresta para empresas (parcela majoritária dos financiamentos) a uma taxa 

de juros de longo prazo - TJLP, substituída em 2018 pela taxa de longo prazo (TLP) 

- e, então, além do subsídio implícito, o BNDES ainda arca com subsídios diretos, 

correspondentes às equalizações de taxas de juros, definido como “o diferencial 

entre o encargo do mutuário final e o custo da fonte de recursos, acrescido da 

remuneração do BNDES e, no caso de operações indiretas, acrescido também da 

remuneração dos agentes financeiros credenciados.” (Tesouro Nacional, 2015). 

Como a maior fonte de recursos do BNDES é o Tesouro Nacional (hoje representa 

44% da arrecadação, segundo dados do próprio BNDES) e a remuneração dessa 

verba é indexada pela SELIC, tradicionalmente mais alta que a TJLP o banco tem 

um deságio em suas operações de crédito que pode ser entendido como subsídio 

implícito via crédito direcionado. Essa operação resulta em um custo fiscal relevante. 

O Gráfico 2 mostra a evolução dos Subsídios do BNDES ao longo dos anos. 

 

Tabela 4: Proporção dos ativos totais dos bancos de desenvolvimento no sistema bancário 
de seus países (2006-2015) 
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Gráfico: 10: Evolução de Subsídios Explícito e Implícito (Em Bilhões de Reais) 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados do Tesouro Nacional (2015) 

 

Para comparação de valores, o total subsidiado via BNDES anualmente é 

maior que valores gastos em programas sociais como o programa Bolsa Família. 

A outra questão que requer debate é quanto ao padrão de financiamento e 

seus efeitos na economia. O País vem observando um aumento da parcela de 

crédito direcionado em comparação à parcela de crédito livre. Dados oficiais do 

Banco Central estimam em R$ 3 trilhões o total de crédito da economia nacional, 

sendo R$ 1,54 trilhões em créditos direcionado para o ano de 2016. 

Como esse crédito direcionado não está sujeito à taxa de juros de referência, 

mas por taxas reduzidas pré-fixadas como a TLP, o Banco Central precisa, cada vez 

mais, elevar a taxa de juros a fim de controlar a demanda, levando a um incremento 

nos custos da política monetária. Vale ressaltar que os maiores beneficiados por 

crédito direto são grandes empresas já consolidadas no mercado competitivo. 
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Assim, o banco acaba atuando na contramão da concorrência, tornando-se um 

agente da manutenção do status quo, eventualmente atrasando o progresso sócio 

econômico.  

Para completar, “o BNDES atuou como braço financeiro de políticas 

industriais com forte caráter defensivo”, de acordo com Araújo e De Negri (2017). Os 

autores destacam os resultados do Programa de Sustentação do Investimento (PSI) 

criado em 2009, como resposta à crise. Em 2014, foram destinados ao PSI R$ 472 

bilhões de crédito, dos quais 72% serviram para financiar a aquisição de automóveis 

e bens de capital. Enquanto apenas 5% foram destinados para inovação. 

Este tipo de iniciativa teve papel determinante para que o País estagnasse 

sua estrutura produtiva e perdesse competitividade. A atuação do banco de 

desenvolvimento em si é válida e foi praticada por várias das maiores economias 

mundial. O problema consistiu e consiste na insistência em não promover a 

inovação e financiar medidas imediatistas sem perspectiva de progresso. A título de 

comparação, a Tabela I mostra a evolução do crédito por bancos do 

desenvolvimento de cinco países. 

Países como China e Alemanha, através de seus respectivos bancos de 

desenvolvimento, China Development Bank e Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 

tiveram evolução semelhante ao BNDES após 2008. A diferença se deu na atuação 

dos bancos. Tanto CDB quanto KfW financiaram a produção e pesquisas de novas 

tecnologias em proporções superiores ao praticado pelo BNDES e hoje possuem as 

matrizes energéticas com maior carga instalada de geração de energias renováveis, 

por exemplo. Enquanto a China possui mais de 100 GW de carga instalada, o Brasil 

espera alcançar a marca de 3,2 GW apenas em 2024, de acordo com dados da 

Agencia Nacional de Energia Elétrica. 

 

1.2.3 Crédito Direcionado e Ineficiências 

 

Alguns fatores têm pressionado a taxa de juros no Brasil e merecem uma 

apreciação. O mercado livre de crédito está sujeito a maiores taxas de juros como 

reflexo (não exclusivo) da forte atuação do crédito direcionado. Taxas de juros mais 

elevadas prejudicam o desenvolvimento uma vez que oneram os negócios do setor 
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privado e o financiamento do setor público. Assim, os financiamentos terão custos 

mais elevados, aumentando o risco de inadimplência. Essa modalidade direcionada 

está sujeita a avaliações subjetivas das empresas que serão financiadas, e não 

transmitem a transparência necessária para um órgão público. Hoje, 51,3% do 

mercado de crédito cedido pelo banco de desenvolvimento funciona sob o crédito 

direcionado e, por último, é questionável o padrão de financiamento de um banco de 

desenvolvimento que, em um de seus maiores programas, como no caso do 

Programa de Sustentação do Investimento (PSI), destinou apenas 5% dos recursos 

disponíveis para financiar a inovação. O mesmo programa destinou 72% dos 

recursos para financiar compra de frota veicular e de bens de capital (i,e. 

maquinário, equipamento e materiais de construção). O gráfico X mostra a 

distribuição do mercado de crédito nacional ao longo dos anos. 

 

Fonte: Afonso (2016) 

É fácil perceber que a maior participação do crédito direcionado restringiu o 

campo de atuação da política monetária, o que tornou-a menos eficiente. Faz-se 

necessário ressaltar, então, que, para controlar a demanda, o Governo precisa 

elevar as taxas de juros a patamares muito acima do que seria indicado caso não 

houvesse tanta participação do crédito direcionado. Para o empreendedor comum, 

não beneficiado com essa modalidade de crédito, de baixo custo, resta arcar com a 

alta taxa de juros do mercado caso queira alavancar seu negócio. O custo elevado 

da política monetária, então, fará com que a dívida pública e o orçamento desses 

Gráfico: 11: Evolução do Mercado de Crédito - em % do PIB 
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agentes sofram um efeito fiscal indesejado, conforme defendem Araújo e Negri 

(2017). 

Somam-se a esse fator as tentativas frustradas recentes do Governo de tentar 

frear os gastos públicos por meio de um ajuste fiscal. Apesar de ter sido aprovado, o 

famoso Teto de Gastos das contas Públicas (aprovado na Proposta de Emenda à 

Constituição 55) não foi capaz de impedir um aumento dos gastos públicos com o 

funcionalismo. Afonso (2018) trata do assunto observando que o Estado interpretou 

a teoria Keynesiana de maneira equivocada. O autor defende que, para Keynes, o 

aumento dos gastos para além da arrecadação era aceitável em casos de recessão 

grave, desde que fosse para financiar investimentos fixos e em caráter temporário. 

Não é preciso muito esforço para mostrar que esses quesitos não foram cumpridos. 

A Dívida Pública Federal (DPF) já se tornou elemento constante nas diretrizes 

orçamentárias do Governo, a ponto de serem gastos, em 2017, 36% do orçamento 

para juros e amortização da dívida. Desse montante, 339,1 bilhões (Cerca de 9,5% 

do Orçamento) correspondiam a Juros e Encargos.  

1.2.4 Burocracia e Corrupção 

 

No estudo Doing Business do Banco Mundial (2018), o Brasil amarga a 125ª 

posição dentre os 190 países pesquisados quanto a facilidade de se fazer negócios 

no ambiente interno. As barreiras burocráticas, a incerteza jurídica e a corrupção são 

os principais responsáveis pela deterioração do ambiente de negócios nacional. 

Para realçar a importância dessa área de estudo, a pesquisa Doing Business, 

realizada pelo Banco Mundial.  

Sob a ótica dos Riscos Legal e Moral há ainda um par de fatores que atrasa o 

progresso econômico nacional: a má gestão aliada (ou não) à corrupção. Esses 

talvez sejam os problemas de maior complexidade e mais difíceis soluções. Os 

efeitos da má gestão e sobre preço em cada setor toma proporções assustadoras. 

Em sua análise do estoque de capital de infraestrutura, Frischtak e Mourão (2017) 

dedicam atenção especial aos efeitos do sobre preço e estimam que “as perdas com 

o sobre preço, em termos de estoque potencial seriam de 2,2% e 4,6% do PIB, ou 

seja, de R$ 137 e R$ 287 bilhões.” Calculam também, que, em um cenário onde a 

prática do sobre preço perdura, para atingir os mesmos 60% do PIB de Estoque de 
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Capital considerados ideais para modernizar a infraestrutura nacional, seriam 

necessários quase 40 anos de investimentos a 4% do PIB (valor superior a média 

investida nos últimos anos de 2,2%). A tabela 2 revela os efeitos do sobrepreço nas 

estimativas de estoque de capital de infraestrutura de Frischtak e Mourão (2017).  

 

Fonte: Frischtak e Mourão (2017) 

 

Por se tratar de um problema de difícil detecção, a corrupção nunca será 

perfeitamente quantificada. É possível, entretanto, tomar alguns indicadores com 

algum conhecimento post factum que podem apontar a evolução dessa pratica. 

Tendo em vista recentes investigações acerca do modus operandi dos desvios de 

verba estatal em contratos e concessão de crédito para grandes empresas, serão 

adotados nesse trabalho o gasto do governo, a evolução crescente do crédito 

direcionado, o padrão de crédito e a carga tributária brasileira. 

Isolados, esses indicadores não podem ser utilizados para apoiar a 

argumentação de práticas ilícitas, nem tampouco é do interesse desse trabalho 

acusar levianamente qualquer gestão envolvida com o Estado desde a 

redemocratização. O que será apresentado é meramente uma hipótese de estudo 

das contas públicas com base na sensação qualitativa da população de um retorno 

social ruim. 

Primeiro, considerando o aumento da carga tributária que, segundo Cysne 

(2017), “passou de algo inferior a 25% do PIB até o início dos anos 90 para um valor 

superior a 32% do PIB no período mais recente”, conclui-se que a arrecadação 

nesse período foi significativamente maior que há 30 anos. Nesse cenário, o 

consumo do Governo, definido pelo System of National Accounts (Nações Unidas, 

2008) como somatório dos valores gastos para produzir serviços e bens coletivos. 

De acordo com dados do Banco mundial, os gastos do governo sofreram aumento 

Tabela 5: Em que ano se atinge o nível considerado ideal de Estoque de Capital de 
Infraestrutura considerando efeito de Sobrepreço. 
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drástico no começo dos anos 90, ficando em níveis muito superiores a governos 

como a China (enquanto o governo do Brasil gasta aproximadamente 20% do PIB, o 

governo Chinês gasta aproximadamente 14%). No mesmo período, pelo que se 

observa, não houve melhorias proporcionais ao aumento do gasto. 

 

1.3 Considerações Finais  

 

Em suma, após o exposto, é possível apontar alguns vícios de investimentos 

no país que explicam boa parte dos problemas estruturais para empreendedores e 

investidores. A insistência em medidas de curto prazo, sem interesse real em 

incentivar as transformações necessárias para o progresso econômico como o 

descaso com o investimento de infraestrutura ao longo dos últimos 30 anos; o 

financiamento de projetos duvidosos ou de caráter imediatista; a alta incidência de 

crédito direto e grande participação de subsídios diretos e indiretos e uma 

consequente perda de eficiência no controle das taxas de juros quando de políticas 

monetárias, quando somadas a práticas criminosas e à má-gestão, justificam a 

posição do País na 125ª posição do ranking Doing Business. 2018. 

A precarização do sistema de infraestrutura nacional ao longo das últimas 

décadas torna compreensível as dificuldades logísticas enfrentadas por empresas 

no Brasil. A enorme quantia estimada por economistas do prejuízo causado pela má 

infraestrutura, em torno de 150 bilhões de reais anualmente e a descoberta de 

Frischtak e Mourão (2017) quanto ao ritmo acelerado de queda no Estoque de 

Capital de Infraestrutura põe em dúvida a capacidade do país de reverter esse 

quadro. 

Além disso, as contínuas interferências do banco de desenvolvimento em prol 

de financiamentos de retorno curto e pouco inovadores reforçam a hipótese dos 

vícios de investimento. Há de se ressaltar a importância da atividade do BNDES 

como resposta à crise internacional de 2008, quando, seguindo os ensinamentos de 

Keynes, o Estado passou a se endividar para promover o investimento em ativos 

fixos. Entretanto, esse endividamento perdurou e perdura até os dias atuais e em 

caráter questionável. O Brasil perdeu uma excelente oportunidade, há 10 anos, de 

promover setores inovadores e com maiores potenciais de crescimento, mostrando 

ser verdadeiro o ditado popular que diz que um remédio em excesso se torna um 

veneno. 
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Analisando ainda o padrão de investimentos do BNDES nos últimos anos, 

percebe-se que esse endividamento nos moldes Keynesianos trouxe uma série de 

consequências para o mercado financeiro. A mais óbvia delas é o efeito fiscal 

resultante dos subsídios Estatais ao crédito direcionado, marcados pelos aportes de 

recursos do Tesouro Nacional. As contas públicas sofreram com o deságio do 

BNDES, tornando necessárias duas medidas fiscais: Aumento da carga tributária e 

corte de despesas públicas. Como era de se esperar, a primeira foi a opção 

escolhida como caminho a ser seguido, afetando o rendimento das empresas. A 

outra consequência foi o aumento da taxa de juros pela manipulação direta do 

mercado financeiro. Enquanto a parcela de crédito direcionado ocupou mais espaço 

no mercado financeiro, reduziu a capacidade do Governo de controlar a taxa de 

juros por meio da política monetária. Como consequência, as tacas de juros 

sofreram um crescimento acima dos padrões normais, mas restritas apenas à 

parcela do mercado que não era beneficiada com o crédito direcionado. 

Por último destacam-se os efeitos negativos da Burocracia no Brasil e os 

prejuízos causados pela Corrupção. Enquanto a Burocracia eleva os riscos legais 

para o investidor (ilustrado pela 125ª posição no ranking Doing Business de 2018), a 

Corrupção é responsável por, talvez, os maiores atrasos da economia nacional. 

Frischtak e Mourão (2017) analisaram os efeitos do sobrepreço na perspectiva do 

Estoque de Capital e constataram que apenas uma mudança brusca nos 

investimentos e nas práticas anticorrupção poderiam permitir que o Brasil 

alcançasse um patamar de desenvolvimento em sua infraestrutura. 
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CAPÍTULO 2: ENTRAVES ENDÓGENOS AO INVESTIMENTO NO BRASIL 

 

2.1 Assimetria Informacional  

 

Em todo processo decisório procura-se obter quantidade relevante de 

informações para reduzir o risco associado à incerteza. Vale lembrar que 

"informação é algo que transmite novos conhecimentos relevantes capazes de 

influenciar a tomada de decisão" (Bromwich, 1992 apud Junior, 1998). De acordo 

com o pensamento de Bromwich, informação é um dos elementos chave na tomada 

de decisão. É evidente que não toda informação será relevante para quem a possui, 

mas, segundo Junior (1998), qualquer informação que altere a opinião de quem a 

possui em relação a eventos futuros será relevante. No que diz respeito a mercados 

financeiros, a capacidade dos participantes (players) de ter acesso à informação 

necessária para a tomada de decisão é influenciada por um fenômeno denominado 

Assimetria da Informação.  

A Assimetria Informacional é um tema já amplamente debatido em estudos 

econômicos. Para Junior (1998), a Assimetria Informacional é definida como a 

disparidade de informações existentes entre participantes de um mercado. 

Resumidamente, é a diferença no acesso à informação entre dois participantes do 

mercado, o que desequilibra o ambiente de investimentos. Em um cenário de 

desequilíbrio informacional,  dois grupos de agentes podem ser identificados: o 

primeiro, aqueles que possuem informações privilegiadas e as retêm 

intencionalmente para obterem benefícios com retornos fora do esperado; e o 

segundo, formado por aqueles que estão sujeitos a todos os riscos vinculados à 

incerteza do mercado de capitais e expostos, ainda, às consequências das 

movimentações financeiras do primeiro grupo. 

Entretanto, esse conceito costuma ser mais abordado enquanto restrito a 

movimentações financeiras. Extrapolando seus efeitos para fora das transações 

comerciais, pode-se ter uma noção mais clara de quão grande são seus impactos. 

Quanto mais forte for o desequilíbrio no acesso à informação dentro de um país, 

maior será a promoção da desigualdade socioeconômica causada por ele e maiores 

serão os riscos inerentes a um empreendimento. Essa afirmação encontra eco em 
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Tertuliano (1993), no que afirma que a concentração da informação faz com que o 

preço de uma ação ou empreendimento seja alterado. O mercado, então, percebe 

essa Assimetria e reagirá de forma a minimizar os riscos frente à falta de 

transparência. Seguindo essa lógica, percebe-se que a Assimetria acarreta em 

prejuízos imediatos àqueles que não possuem informações não públicas e 

eventualmente esses prejuízos serão repassados para outros agentes. Grossman & 

Stiglitz (1976) também argumentam que não há mercado de capitais perfeito por 

conta da Assimetria. Consequentemente, o risco dos investidores não pode ser 

integralmente transferido para outros agentes, expondo ainda mais o investidor. 

Em um mercado, o nível de difusão de informações e sua incorporação aos 

preços dos bens, afetados (ou não) pela Assimetria Informacional, é refletido no 

conceito de Eficiência Informacional dos mercados. Autores como Fama (1973), 

Roberts (1967), Elton e Gruber (1995) e Brigham, Gopenshi e Ehrhardt  (2001), 

discutiram, ao longo dos anos, a classificação em três níveis de eficiência, sendo 

eles, Forte, Semi Forte e Fraco.  

Resumidamente, o nível forte de eficiência é traduzido em uma ampla difusão 

das informações, na qual a maior parcela dos agentes de um mercado tem acesso a 

informações históricas, situações presentes e potenciais previsões futuras, 

reduzindo, então, a imprevisibilidade dos investimentos. No nível semi forte de 

eficiência informacional, a maior parcela dos agentes tem acesso a informações 

históricas e situações presentes, reduzindo a capacidade de previsão de 

comportamentos futuros. Já no nível fraco de eficiência, a maioria dos agentes 

apenas tem acesso a informações post factum, aumento a imprevisibilidade do 

investimento. 

No âmbito nacional, Belo e Brasil (2006), acompanhando a movimentação no 

preço de uma ação no mercado de capitais antes e após anúncio de fatos relevantes 

e de novas subscrições por algumas empresas, observaram a ocorrência de 

retornos anormais nos preços das ações nos dias próximos aos anúncios em 

questão. Concluíram, então, que o modelo de eficiência forte no mercado de capitais 

brasileiro não poderia ser aceito estatisticamente, levando à conclusão que alguns 

agentes tinham acesso a informações antes do restante do mercado. Em outros 

termos, após longo teste estatístico sobre a variação no preço das ações, foi 
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possível comprovar a existência da Assimetria Informacional, alterando o 

desempenho esperado do mercado. Sobre o uso de informação privilegiada, a 

Comissão de Valores Mobiliários (2016) define as práticas conhecidas como insider 

trading e tipping (uso de informações indevidas para si ou para terceiros) e elucida 

as consequências cíveis e penais para indivíduos que as praticam e explicita que os 

prejuízos causados pela atuação ilícita de alguns agentes com informações 

privilegiadas afetam não apenas a imagem da empresa envolvida quanto toda a 

percepção de Risco de Mercado no mercado financeiro, já que investidores, 

reconhecendo a Assimetria da Informação, perdem capacidade analítica do 

mercado, levando a alterações de grande porte, tais como mudanças nos quadros 

acionários de empresas e no fluxo de investimento de longo prazo, comum no 

mercado de capitais, por exemplo. 

 

2.2 Investidores e administradores: nova estrutura de propriedade 

 

Quanto à evolução do mundo corporativo e do ambiente de negócios, Berle & 

Means (1932), definiram três aspectos fundamentais: O afastamento entre a 

propriedade e o controle de grandes corporações; mudanças na forma de gestão 

das empresas, até então realizada pelos proprietários, e passaria a ser 

responsabilidade de gestores; e a inadequação das concepções tradicionais sobre o 

controle das sociedades abertas. 

"À medida que a riqueza na forma de capital acionário foi se dispersando, a 

propriedade e o controle das companhias deixaram cada vez mais de estar nas 

mesmas mãos. O divórcio entre a propriedade e o controle praticamente envolve 

uma nova forma de organização" (Rossetti & Andrade, 2014). 

O distanciamento entre administradores e acionistas foi um passo lógico e 

natural a partir do crescimento de grandes conglomerados empresariais, que, com a 

expansão, tornaram-se, ao mesmo tempo mais visados para investidores e mais 

necessitados de capital financeiro para alavancar suas operações. Para Berle e 

Means (1932), a concentração do poder decisório das companhias nas mãos de 

pequenos grupos ou até famílias, não representava um elemento atrativo para novos 
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investidores, que almejavam uma maior imparcialidade e transparência pelos 

administradores na gestão de seus investimentos.  

Ressalta-se que o defendido por Berle e Means (1932) era uma percepção de 

mudança de paradigma, de alteração do quadro acionário das empresas para 

impulsionar o progresso econômico. Mais de 80 anos após a publicação do que viria 

a ser um dos clássicos da literatura econômica, o cenário brasileiro mostra-se alheio 

às mudanças necessárias. La Porta et al. (1999, apud, Brey et al. 2014), ressaltam 

que a concentração da propriedade é inversamente proporcional aos níveis de 

proteção legal a investidores, corroborando a tese de que o investidor vê com bons 

olhos o distanciamento da propriedade e da gestão. A literatura acerca da difusão da 

concentração de controle das organizações tende a concordar que uma distribuição 

acionária mais difusa é elemento favorável ao investimento por mitigar a influência 

de uma única pessoa, família ou pequeno grupo nas decisões estratégicas da 

empresa. 

No âmbito nacional, Brey et al. (2014), estudaram o quadro acionário de 

empresas brasileiras de 21 setores diferentes da economia, concluindo que, em 

média, o acionista majoritário possui 62,77% do capital votante, ou seja, pode-se 

dizer que a média de concentração proprietária das empresas estudadas em um 

único acionista é de quase dois terços do capital total. A Tabela 3 mostra as 

distribuições por setor e por ano da concentração acionária. 
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Fonte: Brey et al (2014) 

Tabela 6: Média de Participação do Maior Acionista de Ações com Direito a Voto 
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A Tabela 3 evidencia a forte concentração do poder de decisão das empresas 

brasileiras nas mãos de um único acionista majoritário. Essa característica do 

mercado cria, para a parcela expressiva de acionistas minoritários, um risco 

inerente, pois esses estão à mercê dos caprichos e intenções do proprietário, 

levantando a discussão quanto à proteção legal aos acionistas minoritários. Nesse 

quesito, o cenário brasileiro, hoje, é razoavelmente favorável, mesmo que ainda 

tenha espaço para melhorias. Segundo o Banco Mundial (2018), no índice de 

Proteção a Investidores Minoritários na pesquisa Doing Business 2018, o Brasil ficou 

na 48ª posição de um total de 190 países.  

2.3 Lucro versus Geração de Riqueza 

 

A Teoria da Agência, conforme postulada por Jensen e Meckling (1976), 

analisa a mudança no quadro acionário das empresas focando nos embates internos 

originados pelos conflitos e divergência de interesses entre os agentes envolvidos. 

Esses conflitos surgem por conta dos diferentes objetivos das figuras econômicas do 

acionista e do administrador. O primeiro busca maximizar o retorno de seu 

investimento através de maiores dividendos, enquanto o segundo objetiva o 

crescimento da organização econômica.  

Por apresentarem ambições diferentes, sempre haverá um conflito de 

interesses entre esses dois agentes e, buscando reduzir o Risco de Mercado a que 

estariam expostos, investidores procuram empreendimentos cujo controle não esteja 

à mercê dos interesses pessoais de poucos proprietários, como no caso de 

empresas de controle familiar. Portanto, é correto afirmar que a separação da 

propriedade do controle era um passo necessário e obrigatório para qualquer 

economia em desenvolvimento. Mas a pulverização da propriedade trouxe um 

dilema ainda maior: a criação de ambientes onde imperam a divergência de 

interesse entre as partes. 

Segundo Rossetti & Andrade (2007), “as várias hipóteses de conflitos 

potenciais entre acionistas e gestores ou entre acionistas majoritários e minoritários 

têm sua origem na dispersão do capital das corporações e na consequente 

separação entre propriedades e gestão”. Com a redução de participação no 

processo decisório das companhias, os investidores, na condição de proprietários 
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passivos, passaram a ter três interesses básicos, de acordo com Rossetti e Andrade 

(2014) que definiram-nos como: uso de uma parcela do lucro da companhia 

destinada ao pagamento de dividendos; aumento do valor de mercado da 

companhia, e, consequente valorização de seus próprios ativos; e receber 

compensação financeira proporcional às suas parcelas de ações quando da venda 

ou liquidação da empresa. Ao mesmo tempo, os gestores exerciam pressões para 

adotar medidas que beneficiassem o crescimento da empresa, o que, na maioria das 

vezes, vai contra uma política de dividendos recorrente. 

A busca pela maximização do retorno é, em si, uma premissa razoável e 

potencialmente positiva para o fomento da atividade econômica. Entretanto, em 

organizações empresariais, a busca, por um dos agentes econômicos, para atender 

seus interesses pessoais acima dos interesses da organização, pode levar a uma 

tomada de decisão prejudicial à empresa Em outras palavras, interesses pessoais, 

se levados única e exclusivamente em conta no momento de tomada de decisões, 

podem prejudicar outros envolvidos, sejam eles investidores ou instituições. 

Esses conflitos podem ser associados a dois axiomas fundamentais da 

literatura: axioma de Klein e axioma de Jensen & Meckling. O primeiro, segundo 

Rossetti & Andrade (2014) resume-se à inexistência do contrato completo, ou seja, 

da impossibilidade de se prever todos os possíveis cenários de divergência futuros, 

justificado pelas características imprevisíveis e turbulentas do mercado de negócios; 

enquanto o Axioma de Jensen & Meckling elucida a inexistência do agente perfeito, 

uma vez que a "natureza humana, utilitarista e racional, conduz os indivíduos a 

maximizar uma 'função utilidade'“ (Jensen & Meckling, 1994. apud Rossetti & 

Andrade, 2014). E, justamente por apresentarem raiz na natureza humana, esses 

conflitos nunca serão completamente evitados. A natureza desses conflitos, na 

percepção dos autores, é reflexo direto da dispersão da propriedade e do processo 

de transferência do poder de decisão dos proprietários para gestores.  

Para facilitar a compreensão da relação estabelecida entre os fatos 

supracitados, deve-se analisar os efeitos do conceito conhecido como Assimetria 

Informacional nesse cenário. O investidor, com suas intenções pessoais de 

maximizar seus lucros e, por desconhecer quais medidas serão adotadas pela 

companhia, busca impor sua agenda na tomada de decisões gerenciais da empresa 

em que investiu, pois assim estará menos exposto ao Risco de Mercado. O gestor, 
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por sua vez, objetiva o crescimento da empresa e ignora as intenções dos 

investidores, então, age em defesa dos interesses da alavancagem financeira. 

Relação semelhante pode ser estabelecida entre acionistas minoritários e 

majoritários. Os embates pela divergência de interesses são originados diretamente 

da Assimetria entre os agentes envolvidos. Em um cenário de forte concentração da 

propriedade, como no caso brasileiro, investidores ficam receosos de sofrerem 

prejuízos com decisões do proprietário (acionista majoritário), e vão evitar financiar 

empresas com tais estruturas. 

Dessa maneira são definidos os conflitos de agência, conforme descritos por 

Jensen & Meckling em 1976. Uma companhia aberta com propriedade concentrada 

ou com um acionista majoritário está sujeita a maiores conflitos de agência, maior 

interferência política e maior propensão a uma política de divulgação de informações 

que não preze pela transparência. A influência de poucos ou apenas um acionista no 

comando estratégico da firma abre maior possibilidade para que os interesses da 

firma em si e dos outros agentes sejam deixados de lado em prol dos interesses 

próprios do acionista majoritário. 

 

2.4 Custos de Agência 

 

Da definição dos Conflitos de Agência, deduz-se que, para prosperar, uma 

empresa precisa lidar, administrar e às vezes mediar as pressões exercidas pelos (e 

entre) acionistas para que se chegue à melhor decisão. A esse conjunto de tratativas 

das empresas em mediar os conflitos de interesse foi dado o nome de Custos de 

Agência. Para Iquipaza, Lamounier e Amaral (2008) “os custos de agência 

correspondem, portanto, ao dinheiro total gasto estruturando e administrando 

contratos em relação às perdas residuais”. 

Em outros temos, Custos de Agência são representados por todos os custos 

necessários para resolver os impasses entre os diferentes agentes, exemplificados 

por Brigham e Ehrhardt (2002) como gastos para monitorar administradores (por 

meio de auditorias); gastos de estruturação da organização empresarial (como 

nomeação de conselheiros sem vínculo com a empresa para atuar no conselho de 

administração); custos de oportunidade causados por restrições impostas 
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por shareholders (como a exigência de voto em determinadas situações, atrasando 

o processo decisório). Vale ressaltar que, ao tomar a decisão de investir em uma 

organização, os Custos de Agência são repassados para o investidor. 

Alguns exemplos de Custos de Agência, segundo Jensen e Meckling (1976), 

são os custos referentes à preparação de contratos entre acionistas e gestores para 

cobrir toda eventualidade da relação estabelecida entre eles; despesas de 

monitoramento, como auditorias e fiscalizações das atividades exercidas pelos 

gestores; gastos da administração para informar aos acionistas sobre as atividades 

recentes da empresa (comunicação transparente); e eventuais perdas por custo de 

oportunidade do investidor, explicadas pelas divergências entre tais agentes. 

Para Rogers (2006), os custos de agência podem ser definidos como: 

 

Na categoria de custos de agência atribuível ao 

oportunismo dos gestores relacionam-se, entre outros, a: 

a) remunerações e benefícios excessivos autoconcedidos; 

b) resistência a ações vantajosas aos acionistas em 

liquidações, cisões e fusões; c) crescimento da firma em 

detrimento de maximização do retorno; d) estratégias de 

diversificação destruidoras de valor corporativo com a 

conseqüente redução dos riscos de direção executiva; e) 

nepotismo e outras formas de proteção conflitantes, com 

os interesses corporativos; f) acesso assimétrico a 

informações; g) gestão de resultados focado no curto 

prazo; e g) falta de compromisso com a perpetuação da 

empresa.  

 

No Brasil, algumas dessas medidas já firmaram raízes na cultura do mercado 

financeiro enquanto outras ainda precisam se desenvolver. Uma boa maneira de 

avaliar esses pontos é pelas empresas listadas na BM&F BOVESPA. O mercado de 

capitais brasileiro já apresenta alguns sinais de estruturação apropriada para lidar 

com a mediação dos Conflitos de Agência. Destacam-se aqui as classificações das 

empresas em níveis de Governança Corporativa para refletir o grau de 

comprometimento na criação de uma estrutura transparente pela bolsa de valores.  
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A mediação dos conflitos de agência nas empresas também é uma 

necessidade crescente. Uma das mais reconhecidas pelo mercado de capitais é a 

Câmara de Arbitragem do Mercado, serviço oferecido pela BM&FBOVESPA. A 

Câmara de Arbitragem do Mercado, ou CAM, é "o foro adequado para resolver 

disputas societárias e do mercado de capitais" (BM&F BOVESPA, 2018). 

 

2.5 Considerações Finais  

 

Em suma, a presença de agentes com informações privilegiadas é 

responsável pela competição desequilibrada e desvios de eficiência no mercado, no 

que é conhecido como Assimetria Informacional. Investidores ficam à mercê de um 

processo decisório falho e limitado, aumentando o risco de seus investimentos. 

Segundo Junior (1998), a Assimetria é definida pela diferença no acesso à 

informação de diferentes agentes, acarretando em uma desvalorização do mercado 

financeiro. Grossman e Stiglitz (1976) vão além e afirmam que não existe mercado 

perfeito por conta da Assimetria. Na conjuntura nacional, Belo e Brasil (2006) 

estudaram variações nos preços de ações antes e depois de divulgação de 

informações relevantes, chegando a um resultado estatisticamente relevante que 

corrobora o argumento de eficiência semiforte no mercado de capitais brasileiro. 

Outro fator endógeno que explica as dificuldades de se promover o 

crescimento econômico é a alta concentração de poder votante nas organizações, 

expondo acionistas minoritários às decisões tomadas pelo acionista majoritário. Faz-

se ressalva nesse ponto ao trabalho pioneiro de Berle e Means (1932), no estudo da 

mudança na estrutura de controle de capital das empresas. Brey et al. (2014) 

elaboraram levantamento de dados revelando que empresas no mercado financeiro 

brasileiro apresentam, em média, 62,77% do capital votante concentrados nas mãos 

de um único acionista. Essa concentração expõe o acionista minoritário a riscos, 

pois esse não tem peso suficiente para influenciar nas decisões da empresa. 

Por último, também descritos por Berle e Means (1932), os conflitos de 

interesses entre acionistas e administradores e entre acionistas minoritários e 

majoritários levam a um aumento da incerteza e, consequentemente, do risco do 

investimento. O embate constante entre as vontades de cada um desses agentes, 
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segundo Jensen e Meckling (1994. apud Rossetti e Andrade, 2014), é causado pela 

própria natureza humana, e, portanto, é inevitável. Esses conflitos deverão ser 

mediados pela organização, que, para isso, deverá arcar com os custos dessa 

intervenção. A esses gastos é dado o nome de Custos de Agência. Exemplos de 

Custos de Agência comuns são as auditorias de fiscalização de desempenho dos 

gestores e mediação de embates de caráter jurídico, como ocorrido na Câmara de 

Arbitragem do Mercado. 

Para concluir, após o exposto, é possível perceber a dificuldade de se criar 

um bom ambiente para investimentos. Destaca-se aqui a ideia defendida por Vieira e 

Corrêa (2002) de que o mercado de capitais brasileiro sempre esteve à parte do 

arranjo financeiro de alavancagem. A afirmação ajuda a compreender a 

vulnerabilidade e exposição enfrentadas pelo investidor dada a dificuldade de se 

promover o mercado financeiro.  

A vida corporativa brasileira passa rotineiramente por percalços devido à falta 

de transparência, interferências políticas nas decisões administrativas de empresas, 

defasagem na implementação de Governança Corporativa, baixa eficiência do 

mercado quanto à divulgação de informações, altos custos de agência e baixa 

previsibilidade de retorno. E essas são apenas algumas das dificuldades que os 

investidores devem enfrentar diariamente para decidir como e onde aplicar seu 

dinheiro 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

CAPÍTULO 3: DERRUBANDO OS ENTRAVES AO INVESTIMENTO NO BRASIL 

 

3.1 Aumentar a Eficiência dos Gastos Governamentais 

 

É relevante entender a relação entre os investimentos públicos e o retorno em 

benefícios para o cidadão. 

“Observam-se no Brasil, dois fenômenos 

importantes: primeiro, uma baixíssima qualidade dos 

serviços públicos prestados à população, em particular 

quando comparados ao montante total pago de impostos. 

Segundo, uma série de problemas associados à 

malversação de recursos na administração pública, 

incluindo alguns derivados de transações comerciais de 

empresas estatais” Cysne (2017). 

 A declaração mostra a percepção qualitativa geral da população brasileira e 

levanta o questionamento do por que esses investimentos parecem não ser 

suficientes. Para responder essa pergunta, deve-se estudar a evolução dos gastos 

púbicos e o caráter dos investimentos governamentais, como mostra o gráfico 4. 

Fonte: Cysne (2017) 

Gráfico: 12: Gastos do Governo (Em % do PIB) 
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Cysne (2017) realiza uma exploração de dados para revelar a evolução 

histórica dos gastos do Governo - a variável “G” nos moldes Keynesianos – ao longo 

dos anos. O resultado, conforme exposto abaixo, mostra um crescimento forte dos 

gastos a partir de meados da década de 80, tornando-se maior do que a média de 

países como Chile, China, Índia, México e Turquia. 

A inferência dos dados mostra que é indiscutível que os gastos públicos 

cresceram de maneira acelerada e, em cerca de 5 anos, subiram quase 8% do PIB, 

e, desde então, mantém-se estável, beirando, já em 2015, 20% do PIB.. Fato é que, 

do início dos anos 1990 até os dias de hoje a carga tributária total evoluiu de valores 

próximos de 25% para 32%. Enquanto esse aumento tem a particularidade de 

justificar o crescimento dos gastos, a diferença entre as variações da arrecadação 

para os investimentos fundamentam o avanço do déficit fiscal. 

Essa problemática é evidenciada ainda mais no contexto atual de discussões 

políticas quanto à implementação de um ajuste fiscal nas contas públicas. É verdade 

que o Brasil, nas duas últimas décadas apresentou “um forte crescimento 

combinado com admirável progresso social” (OCDE, 2018), mas o fez às custas de 

um inchamento da máquina pública e baixa eficiência dos valores investidos, 

principalmente para manter a governabilidade. E, por mais que os progressos 

sociais tenham ocorrido, não foram próximos daquilo que a população necessita, 

vide representação de indicadores de bem-estar social no gráfico 5 retirada do 

relatório econômico da OCDE 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

Fonte: OCDE (2018) 

 

Nesse período, o montante total da dívida pública cresceu ao ponto de 

representar um excedente de 2% do PIB para pagamento de juros e rolagem, 

segundo dados do Relatório Econômico da (OCDE, 2018).  

Outra conclusão da OCDE, a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - órgão internacional que busca fornecer uma 

plataforma para discussões e tentar buscar soluções para os problemas políticos e 

econômicos dos países membros – que vai de encontro ao exposto por Cysne 

(2017) é que os resultados orçamentais de 2014 até hoje tiveram uma queda 

substancial, como reflexo desse aumento dos gastos. Dentre as medidas apontadas 

para sanar o déficit fiscal estão o corte permanente de gastos públicos, a realocação 

da verba pública para focar em programas de desenvolvimento social para classes 

mais baixas para reduzir a desigualdade e aumentar gradativamente a idade mínima 

para aposentadoria. Todas essas medidas caminham para a redução dos gastos e 

melhores condições de amortização da dívida pública ao médio e longo prazo.  

Esses efeitos se relacionam diretamente com a categoria de Risco de Crédito. 

A correção do déficit e aumento da capacidade de pagamento da dívida tornam o 

Brasil um devedor mais capaz de honrar com suas dívidas e, consequentemente, 

mais atrativo para investimento diretos. 

Gráfico: 13: Índices para uma vida melhor - OCDE 
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Outro ponto levantado pelo relatório da OCDE 2018 é a eficiência dos gastos 

estatais. Ressaltam-se, nesse âmbito, os elevados custos de manutenção da 

governabilidade pelo governo federal nos últimos anos, que levou a uma 

instabilidade política e, por fim, culminou em uma crise política profunda e em um 

aumento desordenado dos gastos. A discussão não pode ser limitada apenas a 

quanto foi investido, mas deve levar em conta como foi realizado o investimento e 

em que foi investido. Nesse aspecto, o Brasil mostrou uma tendência a deixar a 

desejar.  

Uma das principais questões levantadas pelo relatório foi que “a 

governabilidade exigiu muitos gastos ineficientes, sem auditorias sistemáticas, e 

reduziu a eficácia do setor público. Isto tem sido um obstáculo crucial para passar as 

reformas.” (OCDE, 2018). Para esse quesito, é proposto que se adotem medidas 

para incentivar o desempenho em empresas públicas, realizar auditorias nas 

despesas públicas e restringir indicações políticas em empresas estatais. 

Essas medidas, por sua vez, relacionam-se diretamente com os Custos de 

Agência repassados aos investidores. A influência política em grandes empresas 

estatais, como a Petrobras, causa divergências de interesses nas medidas 

assumidas pela companhia, gerando, então, um Risco de Mercado para quem quer 

investir. 

 

3.2 Revisão das Políticas de Financiamento do BNDES 

 

Necessária é a revisão da atuação do banco de desenvolvimento, onde deve-

se “diminuir as políticas de apoio industrial voltadas a setores e localidades 

específicas, inclusive incentivos fiscais.” (OCDE, 2018), em uma clara alusão à 

política de crédito direcionado e de subsídios. O relatório da OCDE (2018) ainda 

oferece atenção especial para a necessidade de reavaliar os programas existentes.  

Essas recomendações parecem ser, para a literatura da área, senso comum, 

e encontram respaldo em Krznar e Matheson (2018) e Canuto (2017). O último 

afirma que bancos de desenvolvimento deveriam investir mais atenção em projetos 

de inovação e que bancos de desenvolvimento pelo mundo estão desenvolvendo 

novas formas de reduzir o risco de novos empreendimentos, melhorando, inclusive, 

as condições para investimentos privados. 
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Quanto à seleção de carteiras do BNDES, o relatório OCDE de 2018 aponta 

para a necessidade de investir-se mais na infraestrutura e no que chama de 

“crescimento verde”, contribuindo para a redução do risco operacional enfrentado 

por empreendedores diariamente e incentivando o crescimento do setor de inovação 

energética nacional. A revisão de programas como o PSI, que se apresentam quase 

como planos de financiamento de aquisição de veículos e maquinário também é 

necessária. A redistribuição das prioridades de financiamento, nesse caso, seria 

suficiente para melhorar consideravelmente a imagem que esses planos imprimem 

para a população. 

Um exemplo claro do “crescimento verde” é o Programa Finame Energias 

Renováveis do BNDES. Desenvolvido para financiar aquisição de equipamentos 

geradores de energias renováveis, o programa é hoje o maior núcleo de fomento à 

microgeração de energia no Brasil, contando com um orçamento total de R$ 2 

bilhões. O que, a priori, parece ser uma excelente medida para o desenvolvimento 

sustentável da economia e para reduzir a sobrecarga do sistema de distribuição 

elétrica de empresas privadas, enfrenta percalços significativos como os altos 

spreads bancários (diferença entre as taxas de juros do tomador do crédito e dos 

bancos agentes) e a obrigatoriedade da produção nacional dos equipamentos, o que 

torna, na maioria dos projetos de pequeno e médio porte, o preço do financiamento 

subsidiado superior a um financiamento direto por uma instituição bancária privada. 

Outra medida paradoxal é a chamada “tarifa do fio”, responsável pela cobrança 

sobre a parcela de energia gerada pelo produtor, que vem sendo discutida 

frequentemente pelo Congresso Nacional com sinalizações de aprovação em um 

futuro próximo.  

Essas medidas claramente estabelecem relação direta com o Risco 

Operacional e com o Risco de Crédito ao passo que buscam melhorar a 

infraestrutura nacional através do incentivo ao financiamento de elementos 

estruturais e redução dos efeitos do crédito direcionado na política monetária, 

reduzindo diretamente a taxa de juros paga no mercado de crédito livre e 

restabelecendo a força dessa política. Também busca criar um distanciamento entre 

a política e a atuação do Banco Central, reduzindo os efeitos dos conflitos de 

agência e seus custos para o investidor. 
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3.3 Aumento da Produtividade e dos Níveis de Educação 

 

Urge o aumento da produtividade da força de trabalho brasileira e a 

necessidade de aumentar os investimentos (nesse caso, a proposta de corte de 

gastos não será contrária a essa medida) para fomentar o mercado privado.  

 

“Sabemos que, dentre os fatores que afeta prosperidade e 

o crescimento dos países, a produtividade é, 

provavelmente, o mais importante. Da mesma forma, 

parece consensual a ideia que a educação tem papel 

fundamental, não apenas em diversos aspectos 

relacionados ao desenvolvimento pessoal (como inserção 

social, saúde, dignidade, felicidade, entre outros), mas 

também na eficiência do trabalho, que acaba sendo 

determinante para a renda dos indivíduos.” Molan (2018). 

 

A afirmação de Molan (2018) estabelece sucintamente a relação entre a 

educação e a produtividade. No Brasil há um consenso quanto à qualidade da 

educação geral. Apesar de estatísticas revelarem avanços no setor, esses não se 

mostraram minimamente suficientes para retirar o país de posições ruins em 

rankings específicos da educação, como o Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos (PISA da sigla em inglês). Entretanto, duas questões precisam ser 

ponderadas quanto à priorização dos investimentos em educação: a primeira, 

quanto ao benefício real da melhora da educação nos indicadores de produtividade; 

e a segunda quanto à possibilidade de se aumentar os investimentos em educação 

concomitantemente à redução dos gastos públicos e do ajuste fiscal.  

Sobre a primeira, Molan (2018) baseia-se em estatísticas do PISA para 

corroborar o argumento de que a produtividade no trabalho apresenta uma 

correlação forte e direta com o nível de escolaridade. O Gráfico 6 a seguir mostra a 

relação entre o desempenho no exame internacional PISA de 2015 e a produtividade 

do trabalhador, com detalhe de seleção feito por Molan para destacar dois grupos e 

compará-los.  
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Fonte: Molan (2018)  

 

Uma análise estatística superficial é suficiente para constatar a presença 

dessa correlação forte entre essas duas variáveis. Também, de acordo com Molan 

(2018) é possível utilizar o gráfico para projetar (ainda que não de forma científica) 

quais seriam os ganhos de produtividade em caso de melhora na pontuação do 

PISA. Caso os estudantes brasileiros apresentem um desempenho ligeiramente 

melhor, saindo das últimas posições em que se encontra hoje (atualmente o Brasil 

está na frente apenas de Índia e Peru) e alcançando em 10 anos a posição que hoje 

se encontram países como Chile, Romênia e Bulgária – superior à posição 

brasileira, mas ainda inferior à média dos países da OCDE – teria um aumento anual 

de produtividade de cerca de 4%. Molan complementa afirmando que esse aumento 

de produtividade poderia levar o crescimento potencial do país do patamar de 2,5% 

para algo próximo de 5% ao ano. 

Outra combinação de variáveis mostra uma característica contraditória 

nacional. Os gastos com educação hoje são superiores aos de países com 

pontuações no exame PISA superiores à média da OCDE, apesar do desempenho 

pífio do Brasil. Os gráficos 7 e 8 ilustram essa discrepância. 

 

 

 

Gráfico: 14: Correlação Produtividade e Pontuação no PISA. 



43 
 

 

Fonte:OCDE (2018) 

 

Fonte: OCDE (2018) 

 

Os dados mostram que a natureza do baixo desempenho do estudante 

brasileiro no PISA não é resultado de pouco investimento. Novamente retoma-se 

aqui, a necessidade de aumentar a eficiência dos investimentos. Essa exigência, 

entretanto, quando analisada com a urgência em se estabelecer um ajuste fiscal, 

pode causar estranheza. Mas, nesse caso, o ajuste fiscal não é um empecilho para 

o aumento nos investimentos, pois as medidas recomendadas até aqui deixam 

margem para se realocar esses gastos cortados e, aumentando-se a eficiência nos 

investimentos em educação e cortando desperdícios, sobrará verba suficiente para 

promover uma educação de qualidade, segundo Molan (2018).  

Essas medidas visam reduzir o Risco de Mercado aumentando a 

produtividade e melhorando o rendimento das empresas. Apesar do caráter de 

Gráfico: 15: Gastos com Educação, 2014 (Em % do PIB) 

Gráfico: 16: Desvio de Pontuação da Média da OCDE (PISA) 
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urgência, maiores níveis de investimento em educação e corte de desperdícios 

passam por decisões políticas impopulares como a reforma da previdência para 

serem postas em prática. Apenas o tempo será capaz de dizer se o novo Governo 

recentemente eleito será capaz de aprovar o ajuste fiscal nos moldes necessários 

para o progresso nacional. 

 

3.4 Aplicação de Boas Práticas de Governança Corporativa 

 

Prosseguindo com as propostas de melhoria para o mercado de 

investimentos brasileiro, chega-se a um dos pontos mais importantes para o 

investidor, a redução dos Custos de Agência e maior transparência no mercado.  

Para que uma sociedade tenha uma melhora na qualidade de vida e bem-

estar, é imprescindível que haja um bom desenvolvimento econômico e geração de 

riqueza. Uma das maneiras mais eficazes para atingir esse objetivo é 

desenvolvendo o mercado de capitais, fomentando o crescimento de empresas e 

estimulando o comportamento empreendedor. É nesse âmbito que a Governança 

Corporativa exerce papel fundamental na estruturação das organizações para 

promover a captação de recursos e a criação de mecanismos de controle 

responsáveis por mediar os interesses dos envolvidos com a empresa. 

A Governança Corporativa pode ser traduzida em um conjunto de normas e 

práticas recomendadas para reduzir os Conflitos de Agência, facilitar a tomada de 

decisão dos gestores, melhorar a transparência da organização, dentre outras 

funções, melhor explicada pela definição de Governança dada pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa. 

“Governança corporativa é o sistema pelo qual as 

empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 

conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e 

controle e demais partes interessadas. As boas práticas de 

governança corporativa convertem princípios básicos em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade 

de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da 
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organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo 

para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o 

bem comum. “ (IBGC, 2018) 

Segundo Monforte (2004, p.16), um bom sistema de governança pode 

incentivar o mercado de capitais, tornando-se fator importante para o crescimento 

econômico à medida que fortalece as empresas, reforça as competências, amplia as 

bases estratégicas para criação de valor e harmoniza interesses. A adoção da 

Governança, portanto, pode tornar os negócios mais seguros e menos expostos a 

riscos externos, essencialmente à exposição a fatores macroeconômicos, 

alavancando o crescimento de empresas que adotam esse modelo. Essa afirmação 

encontra repercussão similar em outros autores: “O estabelecimento de instituições 

estimulantes e confiáveis, bons fundamentos macroeconômicos e disponibilidade de 

recursos competitivos são fatores que alavancam o crescimento das nações” 

(ROGERS, 2006).  

Andrade e Rossetti (2004) complementam e corroboram Rogers ao afirmarem 

que, além dessa tríade, é importante a existência de um clima de negócios saudável, 

gerado pelas melhores práticas de Governança Corporativa, evitando, dessa forma, 

abusos de poder, custos exacerbados de agência, fraudes corporativas e, ao mesmo 

tempo, promovendo confiança dos investidores e acionistas, transparência 

corporativa e crescente canalização de recursos para o mercado de capitais. A 

literatura acerca da Governança Corporativa tende a convergir para o entendimento 

de que o mercado de capitais muito valoriza a adoção de boas práticas desse 

modelo. 

As empresas de consultoria McKinsey e Korn-Ferry realizaram, em 2001, uma 

pesquisa intitulada "Panorama da Governança Corporativa no Brasil". Foram 

coletados dados de 225 empresas de capital aberto e, do total, apenas 9,8% 

apresentavam estruturas de propriedade dispersa e, mesmo essas, ainda 

apresentavam participação dominante de um ou mais acionistas. 

A concentração da propriedade mostra que o mercado de capitais brasileiro 

ainda precisa avançar muito para tornar-se mais atrativo, em conformidade com o 

exposto em Berle & Means (1932). 
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Segundo o relatório da OCDE (2018, apud. TI, 2016), o Brasil ocupa a 79ª 

posição (em uma lista de 176 países) no índice de corrupção da Transparência 

Internacional. “O aperfeiçoamento da transparência e da responsabilização são 

fundamentais para abordar as causas enraizadas da corrupção.” (OCDE 2018). 

Nesse contexto, a adoção das boas práticas de Governança Corporativa pode 

ser um elemento chave para sanar os atrasos causados pela corrupção e pela falta 

de transparência. O relatório OCDE (2018) sugere que os esforços de combate à 

corrupção devam passar, também, pela avaliação das leis de contratação públicas e 

licitações o que levaria a uma redução do conluio, que, por sua vez, reduziria os 

preços pagos por autoridades públicas, reduzindo o efeito do sobrepreço e limitando 

oportunidades de corromper o processo. Vale ressaltar que a Governança 

Corporativa, em si, é um modelo de negócios que visa limitar as oportunidades de 

corrupção e promover a transparência, e não um conjunto de normas e leis anti 

corrupção. Toda ação no sentido de aplicar esse modelo deve ser acompanhada de 

um esforço legislativo nessa direção.  

A adoção das práticas da Governança Corporativa é uma medida que vai de 

encontro com o apresentado por Frischtak e Mourão e estabelece uma ligação direta 

com a redução dos Risco Legal e Moral, buscando a promoção do país de forma 

mais transparente, impulsionando a circulação de investimentos. 

 

3.5 Transparência e Políticas de Divulgação de Informação (Disclosure) 

 

Na busca por opções de investimento, investidores tentam coletar a maior 

quantidade de informações para auxiliar no processo decisório. Entretanto, práticas 

de corrupção ou a falta de transparência de algumas empresas tornam o acesso à 

informação falho e ineficiente. 

Retoma-se aqui a definição de informação de Bromwich (1992, apud Junior, 

1998): "informação é algo que transmite novos conhecimentos relevantes capazes 

de influenciar a tomada de decisão".  Também é necessário retomar a afirmação de 

Tertuliano (1993) quando afirma que essas informações retidas e concentradas em 

determinados agentes, afeta o preço das ações e os custos de colocação de novas 

ações. 
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É evidente que esses são os primeiros efeitos diretos da Assimetria 

Informacional em um mercado como o de capitais. Faz-se necessária uma política 

transparente de divulgação de informação, por parte das empresas, para evitar ou 

reduzir os efeitos da Assimetria Informacional. E à política de divulgação de fatos e 

acontecimentos relevantes de uma empresa é dado o nome de Disclosure. 

Tertuliano (1993) também define Disclosure  como o meio de realizar o 

objetivo empresarial de consolidar a imagem institucional da empresa, através de 

divulgação integrada de relatórios financeiros dos seus produtos e serviços. 

Disclosure é, então, o termo que descreve o fornecimento de acesso público a 

informações financeiras de uma empresa, e é realizado para promover transparência 

perante o mercado. Junior (1998) complementa Tertuliano e relaciona o Disclosure 

com a Assimetria Informacional  ao afirmar que uma política falha de divulgação de 

informações por uma companhia, remete a uma situação de Assimetria 

Informacional. 

A adoção de políticas de Disclosure pelas empresas pode ser relacionada à 

tentativa de combate à Assimetria da Informação e representa um empurrão no 

sentido de aumentar a Eficiência Informacional do mercado brasileiro, contribuindo 

para a redução do Risco de Mercado. 
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CONCLUSÃO 

 

As cinco propostas de melhoria apresentadas nesse trabalho podem parecer 

complexas, e de fato são. Entretanto, o Brasil é hoje uma das 10 maiores economias 

do mundo, com um PIB de 1,796 trilhões de dólares, após uma sequência de crises 

(internas e externas) e crescimento médio nos últimos cinco anos de -0,4% (0,4% 

negativos), ou seja, após 5 anos de retração da economia. Como solução para os 

entraves exógenos ao investimento, no âmbito político, o maior desafio hoje talvez 

seja promover o debate acerca das mudanças necessárias e aprovação de medidas 

amargas, como o ajuste fiscal e a reforma da previdência. Já no âmbito econômico, 

a necessidade de se realizar, de fato, o ajuste fiscal e reduzir o montante da dívida 

pública parecem missões dignas de uma nova Íliada. Tais medidas aliviariam as 

contas públicas, possibilitando a expansão dos investimentos e eventual redução da 

alta carga tributária, aliviando o crescimento empresarial. 

Quanto aos entraves endógenos ao investimento, destacam-se a importância 

de empresas adotarem modelos de Governança Corporativa e adotarem posturas de 

Disclosure mais eficientes a fim de reduzir os efeitos da Assimetria Informacional 

para promover boas práticas e, então, aumentar a participação da população geral 

no mercado de investimento, promovendo a economia.  

A título de comparação, quanto à participação do brasileiro como investidor, 

um estudo realizado pela revista The Economist, publicado em Maio de 2012 revela 

que 29% da população dos Estados Unidos está inserida na cultura de investimento 

do Mercado de Capitais e fomenta o surgimento de novas empresas, Start ups e 

negócios locais, enquanto no Brasil, segundo dados públicos disponíveis pela BM&F 

Bovespa, apenas 0,3% da população participa ativamente desse tipo de mercado 

(Medeiros, 2013). O potencial de crescimento do mercado financeiro no Brasil é 

promissor, mas para que seja possível alcançar um nível mais alto de envolvimento 

da população, diversas medidas precisam ser postas em prática. 

Em suma, os indicadores econômicos do Brasil apontam para a possibilidade 

do país se tornar uma potência ainda maior no cenário mundial e melhorar seus 

indicadores sociais, mas, para isso, precisa mostrar vontade de aplicar as medidas 

necessárias e exercê-las com sobriedade e responsabilidade. 
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