PADRÃO DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO NA ECONOMIA BRASILEIRA
ENTRE 2004 E 2008

Nildred Stael Fernandes Martins
Professora (ICSA/UNIFAL-MG)
Doutoranda Economia (Cedeplar/UFMG)
Marco Flávio da Cunha Resende
Professor – Departamento de Economia (Cedeplar/UFMG

Resumo
Conforme a abordagem Pós-Keynesiana, o financiamento do investimento verifica-se no âmbito
do circuito Finance-Investimento-Poupança-Funding. Contudo, nas economias em
desenvolvimento o mercado de capitais é pouco desenvolvido, levando à necessidade de
constituição de arranjos financeiros alternativos aos mecanismos tradicionais de finance-funding
para viabilizar e sustentar o investimento. No Brasil, estes arranjos alternativos são formados pelos
denominados fundos interno, público e externo. Este artigo tem como objetivo analisar a
constituição dos fundos de financiamento do investimento no Brasil no período 2004-2008, quando
ocorreu a fase ascendente do ciclo de crescimento da economia brasileira do período 2004-2016.
Em particular, são analisados o papel desses fundos e sua funcionalidade para o crescimento da
economia brasileira.
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Abstract
According to the Post Keynesian approach the Finance-Investiment-Saving-Funding circuit is the
mechanism through which investment happens. However, the capital market did not developed in
the developing economies. As a consequence, alternatives financial arrangements are needed for
the stimulus and sustainabilty of investment. In Brazil, these financial arrangements are named
internal, external and public funds. This paper aims to analyse the formation of those funds during
the period 2004-2008, when there was the ascendente phase of the Brazilian growth cycle observed
between 2004 and 2016. We analyse the role of the internal, external and public funds as well as
its funcionality to the Brazilian economic growth.
Key-words: internal, external and public funds; growth; Brazilian economy
Classificação JEL: E12, E22, E32,
Área 1 - Macroeconomia, política econômica e financiamento do desenvolvimento

1. Introdução
A reduzida capacidade do sistema financeiro dos países em desenvolvimento de fornecer
condições de financiamento adequadas para os projetos de investimento levou, em muitos desses
países, ao desenvolvimento de uma estrutura de financiamento dependente da atuação do Estado
como financiador e ou principal articulador dos mecanismos de financiamento (STUDART, 1998)
Conforme Studart (1995) e Resende (2005), no Brasil o financiamento do investimento sempre
esteve baseado em três pilares: (i) fundos internos às empresas: autofinanciamento via majoração
inflacionária dos seus markups no âmbito de uma estrutura de mercado oligopolizada; (ii) fundos
públicos, constituídos, principalmente, pelos financiamentos concedidos pelo BNDES, Banco do
Brasil e Caixa Econômica; (iii) fundos externos, associados ao aumento do passivo externo líquido
da economia.
Studart (1995) fez uma análise de como estes fundos operaram no Brasil no período
compreendido entre 1947 e 1983, e Resende (2005) estendeu a análise até 2003. Estes autores
observaram que em todas as fases ascendentes dos ciclos de crescimento da economia brasileira
após 1947 o financiamento do investimento se deu a partir desses três fundos.
Desde 1999 a política macroeconômica adotada pelo governo brasileiro esteve apoiada no tripé
macroeconômico, com regime de câmbio flutuante, metas de inflação e superávit fiscal primário.
Este cenário, de certa maneira, restringiu a constituição dos fundos de financiamento do
investimento. Tal restrição, associada às inovações financeiras recentes, tal como a utilização dos
títulos corporativos de longo prazo e o papel central que o mercado de capitais tem assumido na
intermediação de longo prazo em grande parte do mundo desenvolvido e em desenvolvimento,
coloca em xeque a viabilidade e até mesmo, a desejabilidade de reedição destes fundos.
Entretanto, de acordo com Torres Filho e Costa (2013), as altas taxas de juros praticadas no
Brasil tornam bastante onerosa para as empresas a emissão de papeis no mercado, visto que estes
competem com os títulos da dívida pública, em termos de rentabilidade e liquidez, pelos recursos
do sistema financeiro. Além disso, as altas taxas de juros proporcionam aos bancos privados
alternativas de ganhos lucrativas e menos arriscadas que a concessão de crédito ao setor privado.
Diante de um quadro de baixa funcionalidade do mercado de crédito bancário privado e de
barreiras “institucionais” para a atuação mais eficaz do mercado de capitais, principalmente para
o mercado de dívida corporativa, o autofinanciamento e o financiamento público continuam sendo
as principais fontes de financiamento de longo prazo na economia brasileira.
Este artigo tem como objetivo analisar a constituição dos fundos de financiamento do
investimento no período 2004-2008, quando a economia brasileira apresentou a fase ascendente
do seu ciclo de crescimento observado entre 2004 e 2016, apresentando uma taxa média de
crescimento de 4,8% a.a. Para tanto, o trabalho está dividido em três seções, além desta introdução
e das considerações finais. A segunda seção faz uma breve discussão sobre o conceito de
funcionalidade do sistema financeiro em uma perspectiva Pós-Keynesiana e procura mostrar a não
funcionalidade do sistema de crédito bancário e do mercado de capitais, assim como o
desenvolvimento dos fundos de financiamento do investimento que procurou suprir esta falha do
sistema financeiro brasileiro. A seção seguinte procura caracterizar, ainda que sucintamente, as
fontes de financiamento do investimento da economia brasileira. A quarta seção analisa a
constituição e desempenho dos fundos de financiamento do investimento entre 2004 e 2008.
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2. Funcionalidade do Sistema Financeiro Brasileiro e as principais fontes de financiamento
do investimento
Na abordagem Pós-Keynesiana, o financiamento do investimento está inserido no circuito
Finance-Investimento-Poupança-Funding. Conforme Arestis e Resende (2015, p.12,13),
“As Keynes (1937a) points out, ‘I use the term 'finance' to mean the credit required in the interval between
planning and execution (...) the entrepreneur when he decides to invest has to be satisfied on two points:
firstly, that he can obtain sufficient short-term finance during the period of producing investment; and
secondly, that he can eventually fund his short-term obligations by a long term issue on satisfactory
conditions’ (…) This credit demand was called by Keynes finance motive. Then, investment occurs and
income grows to the point of corresponding savings. This process of growth will be unfolded through the
multiplier (…) Savings are, therefore, residual since they are part of income not spent on consumption. The
role of savings is to fund investment and it is crucial for the sustainability of economic growth”.

De outro lado, o conceito de funcionalidade do sistema financeiro baseado em uma perspectiva
pós-Keynesiana está ligado à solução do problema de financiamento dos investimentos e à redução
da fragilidade financeira da economia. O problema do financiamento do investimento na
“economia monetária de produção” está elaborado em Keynes (1936, cap. 12; 1937a,b). O conceito
de fragilidade financeira está elaborado em Minsky (1986, cap 9). Partindo da abordagem pósKeynesiana, Studart (1995) formulou o conceito de funcionalidade como a seguir:
“… a financial system is functional to the process of economic development when it expands the use of
existing resources in the process of economic development with the minimum possible increase in
financial fragility and other imbalances that may halt the process of growth for purely financial
reasons.” (Studart, 1995, p. 103-104)

Para o autor, a funcionalidade do sistema financeiro possui duas dimensões, a macroeconômica
e a microeconômica. A primeira está relacionada à capacidade de o sistema financeiro ofertar
finance e funding que a sociedade necessita em um dado momento, com preço e prazo compatíveis
com os fluxos de caixa dos projetos de investimento, e que não coloque em risco a estabilidade do
sistema financeiro. Ou seja, a funcionalidade macroeconômica ocorre quando não se verifica no
âmbito do financiamento do crescimento o aumento da fragilidade financeira da economia,
conforme definido em Minsky (1986) - a fragilidade financeira da economia aumenta quando a
proporção de unidades especulativas e ponzi eleva-se em relação ao total das unidades financiadas.
Já na dimensão microeconômica, a funcionalidade do sistema financeiro está relacionada com a
alocação dinâmica de recursos, que deve abranger economias de escala (Studart, 1995, p.103). Em
outras palavras, está associada à capacidade de se ensejar finance e funding para o setor empresarial
ao menor custo possível (OREIRO, 2003; PAULA, 2013).
Partindo deste conceito de funcionalidade, ainda que o Sistema Financeiro Brasileiro (SFB)
apresente uma estrutura diversificada de instituições e instrumentos financeiros, ele não pode ser
considerado funcional em nenhuma das dimensões sugeridas por Studart (1995).
Em relação à dimensão microeconômica, os bancos privados vem apresentando alta
rentabilidade, diversificação do balanço e solidez financeira (PAULA, 2013; HERMANN &
PAULA, 2014). Porém, esta solidez financeira está muito mais relacionada a um comportamento
especulativo dos bancos, favorecidos pela condução da política monetária, que tem proporcionado
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alternativas de ganhos lucrativas e menos arriscadas que a concessão de crédito ao setor privado.
Ou seja, no Brasil os bancos atuam com forte postura especulativa e horizonte de curto prazo em
detrimento do crédito direcionado às atividades produtivas, cujo custo (taxa de juros), por sua vez,
é muito alto. A esse respeito Carvalho (2005, p.339) afirma:
“(...) na ausência de pressão para aumentar a oferta de créditos privados, o sistema
bancário não apenas raciona sua oferta de créditos, como, pela mesma razão, mantém
spreads muito elevados. A ampla disponibilidade de títulos públicos é capaz de
satisfazer a busca de lucros por parte dos bancos. Ofertar crédito é apenas uma
atividade complementar.”
De outro lado, do ponto de vista macroeconômico, o SFB também não é funcional. Mas porque o
SFB ainda não alcançou a funcionalidade macroeconômica?
De acordo com Hermann & Paula,
“The lack of private long-term financing mechanisms in Brazil has deep structural roots, related to how
the strategy of import-substitution industrialization was implemented, giving support to heavy
industrialization. This strategy was sustained by the tripod of multinational enterprises, state-owned
firms and private domestic firms, with multinational firms dominant in the most dynamic segments of
the manufacturing sector, such as automobiles. The industrialization consisted of imitation, without any
relevant effort to effect technological transfer or to stimulate innovation. According to Fajnzylber
(1983), one of the main features of Latin American industrialization was the lack of an ‘endogenous
development nucleus’, that is, the development of strong domestic industrial conglomerates. The
multinational enterprises that dominated the more dynamic manufacturing sectors (vehicles, consumer
durables, etc.) in Brazil formed concentrated oligopolies that, combined with the implementation of
widespread protectionism in the domestic market with no predetermined time limit, resulted in very
high firms’ markups; this encouraged firms to rely mainly on self-finance. This feature of industrial
organization in turn helped ensure that Brazil’s industrialization contributed, from the demand side, to
the underdevelopment of long-term financing instruments in the domestic financial system.”

(Hermann & Paula, 2011)
Além disso, segundo Resende (2005) e Tavares (1972, p. 241-248), a industrialização por meio
da substituição de importações e seu financiamento foram orientados e conduzidos pelo Estado,
inibindo a atuação do sistema financeiro doméstico privado e as possibilidades de
desenvolvimento da oferta de crédito privado de longo prazo. Esta oferta doméstica de crédito
privado também foi mitigada pela presença do crédito externo. Desse modo, o autofinanciamento
tem sido ao longo dos anos a principal fonte de financiamento de longo prazo do investimento no
Brasil, acompanhada pelo financiamento público e pelas fontes externas de financiamento
(Studart, 1995).
Desta forma, no Brasil o sistema financeiro e o mercado de capitais não se desenvolveram,
apresentando graves lacunas relacionadas aos mecanismos de finance e funding e, portanto, ao
financiamento de longo prazo. Desenvolveram-se na economia brasileira, então, arranjos
financeiros de financiamento do investimento alternativos aos mecanismos tradicionais de finance
e funding (Studart, 1995). No caso do Brasil, o autofinanciamento, o financiamento público e o
crédito externo tiveram papel preponderante no financiamento dos investimentos.
De acordo com Studart (1995), estes três arranjos alternativos aos mecanismos tradicionais de
finance-funding sempre corresponderam a três fundos:
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(i)
(ii)
(iii)

Fundos internos às empresas: autofinanciamento via majoração inflacionária dos seus
mark ups no âmbito de uma estrutura de mercado oligopolizada;
Fundos públicos, constituídos, principalmente, pelos fundos do BNDES e do Banco do
Brasil;
Fundos externos, associados ao aumento do passivo externo líquido da economia.

Studart (1995) fez uma análise sobre como os fundos alternativos operaram no Brasil no
período compreendido entre 1947 e 1983, e Resende (2005) estendeu a análise até 2003. Estes
autores observaram que em todas as fases ascendentes dos ciclos de crescimento da economia
brasileira, após 1947, os investimentos foram financiados a partir desses três fundos. De acordo
com os autores, essas fases ocorreram nos períodos:
i) 1957-1961, quando a economia cresceu, em média, 9,3% ao ano;
ii) 1967-1973, quando a economia cresceu, em média, 10,2% ao ano;
iii) 1976-1980, quando a economia cresceu, em média, 7,2% ao ano;
iv) 1993-1997, quando a economia cresceu, em média, 4,2% ao ano.
Resende (2005) mostrou que nos períodos de inflexão dos ciclos de crescimento, esses arranjos
financeiros foram desestruturados pela adoção de políticas econômicas restritivas, que visavam,
sempre, conter uma crise cambial. Isso porque, de acordo com o autor, a “articulação desses fundos
no processo de financiamento do crescimento era realizada pela política econômica na medida em
que políticas monetária, fiscal, cambial, comercial, tributária, de financiamento, entre outras,
afetavam a formação desses fundos” (RESENDE, 2005, p. 38).
O fundo interno sempre foi uma das principais fontes de financiamento das empresas
brasileiras. Em todos os períodos de crescimento citados acima, com exceção do período 19931997, o crescimento foi estimulado pelas políticas econômicas expansionistas no contexto de
elevados níveis de proteção do mercado doméstico. Estas políticas expansionistas favoreciam a
pressão inflacionária e o aumento dos mark-ups das firmas. As políticas econômicas mais
restritivas adotadas a partir de 1994, com a implantação do Plano Real, especialmente as voltadas
para o controle da inflação, associadas ao processo de abertura comercial, levaram à redução do
coeficiente de autofinanciamento das empresas, neste período. Ou seja, no contexto da abertura
comercial da economia, a majoração inflacionária dos mark-ups ficou mitigada pela pressão
oriunda da competição externa.
Já o fundo público, caracterizado tanto pelo investimento direto do governo, como pelas
políticas de incentivo à produção e políticas de oferta de linhas de financiamento, especialmente
via BNDES, sempre teve papel ativo no financiamento do investimento nos períodos analisados.
Entre 1976-80, por exemplo, mesmo diante da crescente desorganização das contas públicas, o
arranjo financeiro baseado nos fundos público, interno e externo foi mantido, perdendo
funcionalidade apenas depois da 1980, com a queda da liquidez internacional e a crise da dívida
externa brasileira, conforme está detalhado em Resende (2005).
Em relação ao fundo externo, este apresentou importância crescente no período após 1947.
Especialmente entre 1976-1980 houve uma expressiva participação do crédito externo entre as
fontes de financiamento do crescimento no Brasil, com destaque para o financiamento destinado
às estatais neste processo, o que viabilizou o ciclo de crescimento do II PND. Já entre 1993-1997,
houve uma expressiva expansão do grau de endividamento em moeda estrangeira pelas empresas
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privadas, favorecido pela abertura comercial, pelo retorno do país ao mercado internacional de
capitais, pelo excesso de liquidez internacional e pelas políticas de minidesvalorizações cambiais
(PEREIRA e CARVALHO, 1998).
Em todos os períodos considerados, o ciclo de crescimento e a funcionalidade do arranjo
alternativo de financiamento do investimento foram desestruturados pela adoção de medidas
restritivas de política econômica que visavam conter a ameaça de crises cambiais, diante da
redução da liquidez internacional e da fragilidade das contas do Balanço de Pagamentos. O período
de crescimento 1976-1980, por exemplo, foi viabilizado, em grande parte, pelo investimento das
estatais financiado por crédito externo, o qual se desestruturou com o rompimento do fluxo de
capitais voluntários para o Brasil e demais países da América Latina, diante da recessão mundial
deflagrada com o segundo choque do petróleo, em 1979, seguido de forte aumento da taxa de juros
nos Estados Unidos. A crise cambial brasileira daí resultante foi combatida por política econômica
fortemente restritiva, no início dos anos 1980, terminando por solapar os fundos público e interno
de financiamento do investimento (Resende, 2005). Já entre 1993-1997, o ciclo de crescimento
que também foi sustentado pelo fundo externo, se reverteu com a redução da liquidez internacional
resultante do crescimento da incerteza diante das crises da Ásia (1997), Rússia (1998) e do Brasil
(1999). Conforme demonstrado em Resende (2005), novamente, a política econômica restritiva
adotada durante a crise cambial de 1999 tirou a funcionalidade do arranjo financeiro alternativo
formado pelos três fundos de financiamento do investimento no país.
As próximas seções pretendem contribuir com a literatura analisando o papel e a constituição
dos fundos de financiamento do investimento no Brasil no período 2004-2008, em um ambiente
caracterizado por inovações financeiras e a possibilidade de integração de novos agentes, como os
investidores institucionais, e a utilização de novos instrumentos, como a securitização e a emissão
de títulos corporativos.
3. Fontes de financiamento do investimento no ciclo 2004-2008
Entre 2004 e 2008 a economia brasileira apresentou uma breve fase ascendente do seu ciclo de
crescimento, apresentando uma taxa média de crescimento de 4,8% a.a, o qual foi revertido a partir
da crise financeira internacional deflagrada em 2008, não obstante o espetacular crescimento
observado no ano de 2010. Este ciclo de crescimento esteve relacionado ao desempenho dos
mercados de comércio e financeiro internacionais, e ao dinamismo do mercado interno
consumidor.
A valorização do preço das commodities no mercado internacional, o crescimento do comércio
e o aumento da liquidez internacional caracterizaram um mercado externo extremamente benigno
para a economia brasileira entre 2004 e 2008. Entre 1990 e 2003 o PIB mundial cresceu em média
3,3%, e 3,25% entre 2009 e 2013, enquanto no período de ascensão cíclica da economia brasileira,
2004-2008, o PIB mundial cresceu em média 4,9%. Analisando o crescimento do valor em dólares
das exportações mundiais, que reflete mudanças de preços e quantidades, constata-se a dimensão
do impulso dado às economias pelo comércio internacional, entre 2004 e 2008. As exportações
mundiais aumentaram 117% entre 1990 e 2003, enquanto, em período bem menor, elas cresceram
76% entre 2004 e 2008, e apenas 16,7% entre 2008 e 2014. O índice dos termos de troca para a
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economia brasileira caiu 2,9% entre 2000 e 2003, cresceu 12,4% entre 2004 e 2008, voltando a
cair 0,8% no período 2009-2015. Ao mesmo tempo, a liquidez internacional1 cresceu
ininterruptamente entre 2004 e 2007, caindo abruptamente em 2008 no âmbito da crise financeira
mundial, e desde então apresentando tendência de queda (Tabela 1).
Tabela 1- PIB Mundial, Exportações Mundiais, Termos de Troca e Liquidez Internacional,
1990 a 2015
Ano

Exportações
Mundiais
(US$ Bilhões)

PIB Mundial
(Variação real - %)

Termos de Troca
(2006=100)

Liquidez Internacional
(2006=100)

1990

3,5

3.446,49

74,5

18.43

1991

2,4

3.539,00

78,9

17.60

1992

2,4

3.769,64

80,4

20.97

1993

2,2

3.637,64

81,3

29.56

1994

3,4

4.140,53

92,9

19.45

1995

3,4

4.945,33

103,2

30.30

1996

3,9

5.165,76

102,8

41.94

1997

4,2

5.528,72

109,1

53.91

1998

2,5

5.445,36

107,4

38.60

1999

3,6

5.643,26

93,2

58.61

2000

4,8

6.364,29

96,2

59.23

2001

2,5

6.138,73

96,0

47.46

2002

3,0

6.412,15

94,7

35.11

2003

4,0

7.468,85

93,4

54.71

2004

5,4

9.085,85

94,2

83.62

2005

4,9

10.375,20

95,0

97.25

2006

5,6

11.999,50

100,0

100.00

2007

5,7

13.838,40

102,1

123.57

2008

3,0

16.005,60

105,9

71.78

2009

1,300E-0,2

12.421,70

103,2

72.88

2010

5,4

15.120,80

119,7

67.35

2011

4,1

18.053,50

129,0

44.47

2012

3,4

18.098,00

121,5

51.69

2013

3,3

18.476,80

119,0

52.01

2014

18.674,30

115,0

47.32

2015

16.425,70

102,4

44.33
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ipeadata, Funcex, FMI - World Economic Outlook Database, Bureau of Labour
Statistics – Producer Price Index Industry Data. Os dados da líquidez internacional do período 1990 e 2003 foram cedidos por
Resende e Amado quando estes calcularam estes dados para o artigo Resende e Amado (2007).

O impulso ao crescimento da produção nos setores exportadores se espraiou para o resto da
economia via efeito multiplicador dos gastos, favorecendo o crescimento de toda a economia. Este
1

A metodologia adotada para o cálculo da liquidez internacional foi a mesma adotada por Resende e Amado (2007)
e corresponde à soma dos valores tomados em módulo das seguintes rubricas do Balanço de Pagamentos dos Estados
Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha, Itália, França e Canadá (grupo conhecido como G7): “investimentos de
portfólio (ativo e passivo)”, “derivativos financeiros (ativo e passivo)” e “outros investimentos (ativo e passivo)”. A
fonte utilizada foi o World Economic Outlook Database (FMI).
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teve também determinantes internos, associados ao processo de distribuição da renda engendrado
pelo aumento real do salário mínimo e por programas de transferência de renda, como também ao
espetacular aumento da participação do crédito no PIB, no período em análise - o crédito total
passou de 26,9% do PIB em 2004 para 39,7% do PIB em 2008. Estes fatores estimularam o
consumo e o aumento da produção e do emprego.
O GRÁFICO 1 mostra o crescimento das operações de crédito concedidas pelo SFB no
período, passando de 26,9% do PIB em 2004 para 39,7% do PIB em 2008. Predominou o crédito
concedido pelas instituições privadas nacionais (17% do PIB em 2008), seguido pelas instituições
públicas (14,4% do PIB em 2008) e pelas instituições privadas estrangeiras (8,3% do PIB em
2008). A maior parte das operações de crédito foi baseada em recursos livres (28,2% do PIB em
2008), em detrimento do crédito direcionado (11,5% do PIB em 2008).
Gráfico 1 – Operações de Credito do Sistema Financeiro Brasileiro entre 2004 e 2008,
segundo a origem dos recursos e o controle de capital (% do PIB)
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0

15.0
10.0
5.0
0.0
2004

2005

2006

2007

Livre

Direcionado

Instituições Públicas

Instituições privadas Nacionais

Instituições privadas Estrangeiras

Total

2008

Fonte: Banco Central do Brasil, Notas Econômico Financeiras para a Imprensa

A redução da incerteza e a melhora do estado geral das expectativas proporcionaram um
ambiente favorável ao aumento da participação do crédito nos ativos dos bancos privados, em
detrimento dos títulos públicos, ainda que estes tenham priorizado aquelas modalidades que
possuíam maiores garantias, como o crédito consignado (Oliveira e Wolf, 2016). As operações de
crédito baseadas em recursos livres, que passaram de 17,2% do PIB em 2004 para 28,2% do PIB
em 2008, concedidas prioritariamente pelas instituições privadas, foram destinadas,
especialmente, para o consumo das famílias e financiamento para capital de giro das pequenas e
médias empresas (Boletim do Banco Central, 2004 a 2009).
As operações com o crédito direcionado passaram de 9,8% do PIB em 2004 para 11,5% do
PIB em 2008. São operações de crédito concedidas, prioritariamente, pelos bancos públicos e
direcionadas ao setor agropecuário (Banco do Brasil), ao setor habitacional (Caixa Econômica
Federal) e aos investimentos de longo prazo (BNDES).
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Observa-se que, ainda que o crédito tenha apresentado crescimento significativo no período
2004-2008, este foi destinado prioritariamente para o consumo e para o capital de giro das
pequenas e médias empresas. Neste sentido foi importante para estimular a demanda agregada,
tanto via financiamento do consumo de bens duráveis como pelo aumento da disponibilidade de
finance para as empresas. Entretanto, os prazos ainda muito curtos e as altas taxas de juros cobradas
continuaram incompatíveis com a necessidade de funding das empresas. O que reforça uma
tendência histórica, a de que o credito privado não é funcional para o financiamento do
investimento de longo prazo no Brasil, a despeito da evolução e do desenvolvimento apresentado
pelo sistema bancário nacional.
Neste sentido, tem se observado uma tendência mundial de migração do financiamento de
longo prazo do balanço dos bancos para as carteiras de ativos dos fundos gestores de riqueza,
estimulados pelas inovações financeiras recentes em um cenário de globalização financeira. Este
cenário é caracterizado pela reinserção dos bancos no papel de originadores e distribuidores
relevantes de recursos via securitização de suas carteiras, com o mercado de capitais, tornando-se
o lócus central da intermediação de longo prazo em grande parte do mundo desenvolvido e
emergente (TORRES FILHO e COSTA, 2013).
No caso brasileiro, de acordo com Torres Filho e Costa (2013), o atual estágio de
desenvolvimento do mercado financeiro permite que este opere de forma satisfatória a
intermediação direta de fundos de longo prazo entre os detentores da riqueza líquida e os
investidores. Porém, consideram que as altas taxas de juros praticadas no Brasil constituem a
principal barreira a uma maior intermediação privada doméstica dos títulos corporativos de longo
prazo. As altas taxas de juros praticadas tornam bastante onerosa para as empresas a emissão de
papeis no mercado, visto que estes competem com os títulos da dívida pública, em termos de
rentabilidade e liquidez, pelos recursos do setor financeiro.
Diante de um quadro de baixa funcionalidade do mercado de crédito bancário e de barreiras
“institucionais” para a atuação mais eficaz do mercado de capitais, principalmente para o mercado
de dívida corporativa, o autofinanciamento e o financiamento público continuam sendo as
principais fontes de financiamento de longo prazo na economia brasileira.
A Tabela 2 mostra que no caso dos setores industrial e de infraestrutura a participação dos
lucros retidos (fundo interno) no total das fontes de financiamento passou de 57% em 2004 para
45% em 2008, enquanto a participação das ações cresceu de 2% para 16%. Durante este período a
participação do fundo público (considerando os desembolsos do BNDES) no crédito total também
se expandiu de 19% para 31%, enquanto as captações externas e as debentures tiveram suas
participações reduzidas.
Tabela 2 – Fontes de financiamento do investimento na indústria e em infraestrutura
(2004-2008) (em % do total)
2004
2005
Lucros Retidos
57
58
BNDES
19
20
Captações externas
13
10
Debêntures
9
10
Ações
2
2
Fonte: BNDES, apud (OLIVEIRA; WOLF, 2016, página 13)

2006
42
21
17
15
5

2007
49
28
9
7
7

2008
45
31
6
3
16
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Para a indústria e o setor de infraestrutura prevaleceram como principais fontes de
financiamento dos investimentos fixos, os recursos próprios (fundo interno) e o fundo público,
especialmente os financiamentos obtidos junto ao BNDES. Os recursos obtidos no mercado
bancário e de dívidas doméstico e no mercado internacional foram bem inferiores, mesmo diante
do aumento da participação do financiamento por meio de ações.
O aumento da importância do financiamento do investimento por meio de ações aconteceu de
forma um pouco mais significativa entre 2004-2008, especialmente no ano de 2008, porém não se
manteve nos anos seguintes. A esse respeito, Carneiro et.al. (2009), argumenta que este
comportamento
“... pode indicar que não somente as grandes empresas de fato contam pouco com esse
mecanismo para o seu financiamento de um modo geral, mas especialmente se utilizam de
forma modesta como instrumento de financiamento associado aos programas de investimento.
Isso pode ser indicativo de que as empresas brasileiras vêem o mercado acionário dentro de
uma estratégia de market timing (...), utilizando os recursos daí provenientes se as condições
forem propícias sem prever como fonte essa forma de financiamento no seu programa de
inversão. A propósito, uma hipótese a ser considerada é que, salvo em casos específicos (...),
o mercado de capitais, os empréstimos bancários internos e até as fontes de financiamento
externas (nesse caso, em virtude da instabilidade frequente) são tomados pelas empresas
brasileiras, mesmo as de maior porte, como “janela de oportunidade”. Fontes estruturadas
de financiamento para projetos de investimento fixo seriam, sobretuto, o autofinanciamento e
o BNDES, possivelmente acrescidos das fontes de financiamento externas por parte das
empresas mais internacionalizadas.” (CARNEIRO et. al., 2009, p. 94-95)
Diante deste breve relato, observa-se que o Estado continua atuando como principal articulador
das decisões cruciais de financiamento da economia, com medidas que muitas vezes inibem o
desenvolvimento do mercado financeiro e, especialmente, do mercado de títulos corporativos
nacional. A persistência das altas taxas de juros e as condições de liquidez e indexação que
prevalecem para a dívida pública e a dívida privada, configuram uma alternativa segura e lucrativa
em relação à concessão de credito para financiamento do desenvolvimento produtivo. Desse modo,
mesmo diante das inovações financeiras e dos novos agentes e instrumentos que configuram este
mercado, continuam prevalecendo como principais fontes de financiamento do investimento, o
autofinanciamento e o fundo público, e, com menor participação, as captações externas.

4. Constituição e desempenho dos fundos de financiamento do investimento entre 2004 e 2008
A constituição dos fundos interno, público e externo está ligada à política econômica e a fatores
exógenos, como o desempenho dos mercados de comércio e financeiro internacionais. Nesta seção
serão analisados a formação e o papel dos fundos interno, externo e público no financiamento dos
investimentos durante a fase ascendente do primeiro ciclo de crescimento da economia brasileira
no século XXI.
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Fundo Interno
No que se refere ao fundo interno, este depende da capacidade de autofinanciamento das empresas
e, portanto, da magnitude de seus mark ups. No setor de bens tradables os mark ups são afetados
diretamente pela taxa de câmbio real, entre outros fatores (BRESSER-PEREIRA et al, 2015).
Deste modo, a análise sobre os mark ups dos setores produtivos do país e sua relação com a taxa
de câmbio e com o desempenho do setor externo da economia, no período em análise, 2004-2008,
mostra-se necessária.
A formação do fundo interno naquele período estava relacionada com o desempenho dos
mercados de comércio e financeiro internacionais e com a taxa de câmbio. Como pode ser
observado nos dados da Tabela 1, o cenário externo foi extremamente benigno para a economia
brasileira entre 2004 e 2008, quando o valor das suas exportações cresceu cerca de 105% (Gráfico
2), sendo um dos principais estímulos à atividade econômica do país naquele período.

Gráfico 2 – Valor das exportações brasileiras entre 2004 e 2014 – US$ milhões
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Fonte: Banco Central, Balanço de Pagamentos – BPM6

Uma análise do coeficiente de exportação desagregado por setores da indústria mostra que,
apesar deste ter caído para o total da indústria entre 2004 e 2008 (passou de 22,9% para 19%),
apresentou crescimento expressivo para a indústria extrativa (52,2% para 61%), especialmente
petróleo e gás natural (36,5% para 66,7%) e minerais metálicos (75,7% para 80,9%). Já a indústria
de transformação apresentou queda do seu coeficiente de exportação (passou de 21,6% para 17%),
puxada pela expressiva queda deste coeficiente para a grande maioria dos seus setores.
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Tabela 3 – Coeficiente de exportação (%) – Setores Industriais Selecionados – 2004 a 2008
Coeficiente e exportação (%)

2004 T4

2005 T4

2006 T4

2007 T4

2008 T4

Total setores

22.9

22.4

22.0

17.0

19.0

Indústrias extrativas

52.2

53.8

60.3

55.9

61.0

Indústrias extrativas - petróleo e gás natural

36.5

41.5

55.1

62.0

66.7

Indústrias extrativas - minerais metálicos

75.7

71.8

75.2

72.4

80.9

21.6

20.8

19.9

15.3

17.0

Produtos alimentícios

27.2

26.3

24.9

3.2

3.4

Couros e artefatos
Celulose, papel e produtos de papel
Têxtil
Metalurgia
Móveis

40.0
22.0
17.7
32.4
22.9

41.0
21.2
16.5
32.6
19.1

39.5
21.2
13.9
32.7
14.4

6.7
6.6
13.1
12.8
2.8

7.3
7.7
14.6
13.7
3.4

Produtos do fumo
Produtos de madeira

49.8
56.8

50.5
49.7

45.4
46.4

2.0
2.8

1.7
2.5

Veículos automotores, reboques e carrocerias
Quimicos

25.7
11.2

25.0
12.3

23.9
12.3

13.1
23.0

14.6
26.5

Informática, eletrônicos e ópticos
Fonte: IPEADATA – FUNCEX / SECEX / CNI

15.1

21.5

19.6

44.0

45.1

Indústrias de transformação

Essa diferença setorial dos coeficientes de exportação no período está relacionada,
basicamente, à política cambial praticada e à elevação dos preços das commodities no mercado
internacional. Embora as taxas de câmbio nominal e real tenham se apreciado entre 2004-2008,
naqueles setores onde houve aumento dos preços no mercado internacional, este aumento mais
que compensou a apreciação da taxa de câmbio nominal, incentivando as exportações. De fato, o
índice de rentabilidade das exportações2 apresentou valor acima da média brasileira, entre 20042008 (81,7), justamente para aqueles setores que foram beneficiados pela elevação dos preços das
commodities: extração de petróleo e gás natural (116,4), metalurgia (94,5), derivados do petróleo,
biocombustíveis e coque (91,9), indústria extrativa (85,4), agropecuária (84,7). A rentabilidade
das exportações dos demais setores ficou abaixo da média 81,7, exceto para os setores de
confecção (93,4), alimentos e bebidas (86,4), produtos químicos (85,5), impressão e reprodução
de gravações (85,2) e produtos do fumo (83,7) (Tabela 4).

2

Índice que procura captar a evolução da rentabilidade da atividade exportadora ao longo do tempo. É calculado a
partir da taxa de câmbio nominal (R$/US$) corrigida pela relação entre o índice de preço das exportações e o índice
de custo de produção. Calculado pela FUNCEX.
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Tabela 4 – Índice de Rentabilidade das exportações – Setorial, 2004-2008
Setores CNAE 2.0
Total

2004

2005

2006

2007

2008

Média
20042008

93.7

81.6

79.3

74.7

78.9

81.7

Extração de petróleo e gás natural

103.7

109.4

116.6

111.2

141.0

116.4

Metalurgia

105.9

93.7

89.4

89.4

94.1

94.5

98.8

89.7

90.3

90.7

97.3

93.4

Confecção de artigos do vestuário e acessórios
Derivados do petróleo biocombustíveis e coque

89.0

92.5

97.4

89.1

91.6

91.9

105.7

88.5

83.4

78.9

75.5

86.4

Produtos químicos

97.9

88.0

83.7

79.7

77.9

85.5

Indústria extrativa

92.0

88.5

84.1

76.8

85.7

85.4

100.6

84.6

88.4

74.4

78.0

85.2

Agricultura, produção florestal, pecuária e pesca

97.4

84.4

74.7

81.7

85.3

84.7

Produtos do fumo

92.8

85.9

88.0

73.8

77.9

83.7

Couros, artefatos de couro, artigos para viagem e calçados

94.7

82.5

77.0

76.9

74.5

81.1

102.1

81.7

78.1

71.4

69.9

80.6

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

88.5

78.5

76.2

74.5

75.5

78.6

Produtos de borracha e de material plástico

89.8

78.1

76.6

75.0

72.0

78.3

Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos

84.6

73.5

71.6

69.7

70.5

74.0

Produtos de minerais não-metálicos

86.7

76.3

71.9

66.3

64.6

73.2

Veículos automotores, reboques e carrocerias

85.2

71.8

70.4

66.2

65.3

71.8

Produtos farmoquímicos farmacêuticos

83.3

72.4

72.7

66.2

63.6

71.6

Produtos têxteis

92.5

74.7

68.1

61.8

59.6

71.3

Móveis e industrias diversas

90.5

73.7

70.7

61.6

57.3

70.8

Máquinas e equipamentos

85.4

71.8

68.7

64.2

63.1

70.6

Celulose, papel e produtos de papel
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e
ópticos
Outros equipamentos de transporte, exceto veículos
automotores

82.8

69.2

66.0

64.2

63.6

69.2

81.3

60.7

54.6

49.7

46.2

58.5

77.0

58.9

53.7

45.7

43.4

55.7

Alimentos e bebidas

Impressão e reprodução de gravações

Produtos de madeira

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FUNCEX

O nível da taxa de câmbio real afeta a rentabilidade não somente das exportações, mas, de toda
a produção doméstica de bens tradables. Portanto, visto que a taxa de câmbio afeta diretamente os
mark ups de ampla gama de setores, calculamos os mark ups dos setores produtivos da economia
brasileira no período em análise. A Tabela 5 mostra os mark ups3 dos principais setores produtivos
segundo a CNAE 2.0. Dos 24 setores considerados, 8 apresentaram crescimento de seus mark ups
entre 2004 e 2008, com destaque para os aumentos significativos apresentados pelo setor de
extração de petróleo e gás natural (passou de 1,72 para 2,14) e a indústria extrativa (passou de 1,39
para 1,57). Outros três setores apresentaram relativa estabilidade de suas margens de lucro e os
treze restantes apresentaram queda de suas margens, entretanto todos mantiveram margens acima
de 1. Cabe destacar, que o setor agropecuário, produção florestal e pesca, ainda que tenha

3

Ver Apêndice 1 para descrição da metodologia de cálculo.
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apresentado queda de seu mark up, apresentou uma das maiores margens de lucro (1,67), ficando
atrás somente do setor de extração de petróleo e gás natural (2,14).
Tabela 5 – Mark up de setores selecionados, 2004 a 2008
Setores da CNAE 2.0

2004

2005

2006

2007

2008

Extração de petróleo e gás natural
Indústria extrativa
Alimentos e bebidas
Produtos do fumo
Confecção de artigos do vestuário e acessórios
Metalurgia
Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos

1.72
1.39
1.06
1.04
1.19
1.14
1.19

1.94
1.41
1.09
1.03
1.19
1.15
1.28

2.12
1.41
1.09
1.05
1.21
1.15
1.21

1.90
1.42
1.08
1.05
1.29
1.16
1.27

2.14
1.57
1.08
1.09
1.24
1.18
1.24

Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos

1.09

1.10

1.10

1.12

1.12

Produtos de minerais não-metálicos
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

1.14
1.04

1.08
1.07

1.16
1.08

1.12
1.01

1.13
1.03

Veículos automotores, reboques e carrocerias

1.13

1.11

1.11

1.10

1.12

Agricultura, produção florestal, pecuária e pesca

1.71
1.13
1.09
1.31
1.22
1.35
1.16
1.16
1.57
1.10
1.19

1.60
1.07
1.03
1.21
1.14
1.40
1.15
1.12
1.58
1.10
1.16

1.61
1.09
1.03
1.19
1.11
1.38
1.11
1.13
1.61
1.08
1.16

1.67
1.05
1.06
1.23
1.16
1.38
1.14
1.10
1.60
1.07
1.16

1.67
1.03
1.06
1.25
1.10
1.32
1.06
1.11
1.53
1.07
1.16

1.29

1.26

1.30

1.27

1.19

1.40
Móveis e industrias diversas
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE – Contas Nacionais

1.34

1.34

1.30

1.34

Produtos têxteis
Couros, artefatos de couro, artigos para viagem e calçados
Produtos de madeira
Celulose, papel e produtos de papel
Impressão e reprodução de gravações
Derivados do petróleo biocombustíveis e coque
Produtos químicos
Produtos farmoquímicos farmacêuticos
Produtos de borracha e de material plástico
Máquinas e equipamentos
Outros equipamentos de transporte, exceto
automotores

veículos

Se de um lado a magnitude dos mark ups e o nível da demanda agregada e da atividade
econômica são relevantes para a formação do fundo interno de financiamento do investimento, de
outro lado, a taxa de investimento média da economia brasileira entre 2004 e 2008 foi baixa, de
17,8%. Ela se manteve estável entre 2004 e 2006, em torno dos 17,2%, mostrando um aumento
nos dois últimos anos do período, quando atingiu 19,4% em 2008. Não obstante, este aumento era
insuficiente para sustentar o ciclo de crescimento nos anos seguintes, como será discutido adiante.
Apesar do investimento ter aumentado em praticamente todos os setores, esta expansão ocorreu
de forma diferenciada entre eles. O Gráfico 3 mostra que dos 24 setores analisados neste estudo,
seis apresentaram taxa de investimento4 acima da média da indústria (15,9%) entre 2004 e 2008
4

Diante da dificuldade de obtenção de dados estatísticos que permitissem o cálculo da taxa de investimento setorial
de forma adequada às necessidades desse estudo, utilizou-se como proxy para a taxa de investimento setorial a razão
entre o montante gasto com ativo imobilizado (referente à compra de máquinas, equipamentos, imóveis, ... que
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(extração de petróleo e gás natural – 37,7%; extrativa – 31,7%; celulose, papel e produtos de papel
– 23,8%; derivados do petróleo, biocombustíveis e coque – 22,8%; metalurgia – 20,3%; borracha
e material plástico – 17,4%). Destes, quatro apresentaram os maiores índices de rentabilidade das
exportações (extração de petróleo e gás natural, indústria extrativa, derivados do petróleo e
metalurgia) e três apresentaram os maiores mark ups (extração de petróleo e gás natural, indústria
extrativa e metalurgia).
Gráfico 3 – Taxa de investimento – média 2004-2008
(% ativo imobilizado aquisições/VTI)
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE / PIA

O aumento dos mark ups é condição necessária, mas não é suficiente para estimular o investimento: se
as expectativas quanto ao futuro são pessimistas, como ocorreu em 2008 depois de deflagrada a crise
financeira mundial, o empresário fica receoso e coloca os lucros acumulados da firma na forma de ativos
líquidos e não investe em ativos reais. Ou seja, não basta haver mark ups mais elevados para formar o fundo
interno e, assim, estimular o investimento, precisa haver expectativas otimistas para estimular o animal
spirits, levando o empresário a aumentar o investimento.

Diante de um cenário de mudanças recorrentes e crescente exposição à concorrência
internacional, a convenção dos agentes em relação às suas expectativas e decisões de investimento
mudou. Para manter sua participação de mercado os empresários optaram por manter as aplicações
financeiras em patamares elevados, reduzir o grau de endividamento (especialmente o de curto

compõem o investimento produtivo em macroeconomia) e o valor da transformação industrial (valor adicionado pela
indústria), disponibilizados pela Pesquisa Industrial Anual – PIA Empresas, conforme utilizado por Loural (2016).
Para o cálculo da série de dados referentes ao período 2004-2008 foi necessário a compatibilização setorial, visto que
os dados disponibilizados até 2007 foram classificados conforme a CNAE 1.0 e a partir de 2007 conforme a CNAE
2.0.
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prazo), e assim utilizar as margens de lucro para gerar recursos internamente, diante do nível ainda
elevado das taxas de juros domésticas e da apreciação do Real ao longo do período.
Desse modo, as decisões empresariais na maioria dos setores foram tímidas em relação ao
aumento do investimento, exceto na indústria extrativa, especialmente petróleo e gás natural e
extração de minério de ferro, que apresentaram taxas de investimento muito acima da média da
indústria. Neste sentido, a maior capacidade de alguns setores de aumentar mark ups e gerar
recursos internamente foi direcionada, predominantemente, para a manutenção em patamares
elevados das aplicações financeiras e redução do grau de endividamento, principalmente o de curto
prazo. Os investimentos, com poucas exceções, foram modestos e visavam apenas a manutenção
da participação de mercado das firmas.
Fundo Público
Em relação ao fundo público, a fase ascendente do ciclo, no período 2004-2008, quando a
economia cresceu em média 4,8% ao ano, levou, então, ao aumento considerável da arrecadação
dos governos federal, estaduais e municipais, favorecendo a constituição do fundo público,
concomitantemente à formação do fundo interno supracitado.
Como pode se observar no Gráfico 4, entre 2004 e 2008 as receitas do Governo Federal
cresceram 66,9%, enquanto as despesas cresceram 68,9%. Esta diferença fez com que o superávit
primário passasse de 4,79% para 3,59% do PIB no período. De fato, o ciclo de crescimento que se
iniciou em 2004 contribuiu para a adoção de uma política fiscal mais expansionista, com
afrouxamento das metas de superávit primário e aumento dos gastos governamentais. Este forte
aumento de receitas e de gastos sinaliza a formação e uso do fundo público na sustentação do
crescimento entre 2004 e 2008.
Gráfico 4 - Superávit Primário, Receitas e Despesas do Governo Federal,
2004 a 2008
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Fonte: Tesouro Nacional e BACEN

O fundo público de financiamento do investimento é considerado neste trabalho no mesmo
sentido adotado em Resende (2005). Trata-se das contribuições do setor público ao estímulo ao
processo produtivo que se pode dar de forma direta, via investimento público ou financiamento ao
investimento por meio dos bancos públicos (BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica), ou de
forma indireta, via incentivos fiscais e financeiros.
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A participação deste fundo no financiamento da economia brasileira foi relativamente
moderada entre 2004 e 2006 quando foi adotada uma postura mais conservadora por parte da
equipe econômica. Já nos dois últimos anos (2007 e 2008) do miniciclo de crescimento iniciado
em 2004, foi assumida uma postura mais ativa por parte do Estado, com aumento significativo dos
investimentos públicos e da oferta de crédito público, que se estendeu até 2010.
A partir de 2007 o governo flexibilizou a política fiscal, com afrouxamento das metas de
superávit primário e aumento dos gastos governamentais, o que ajudou na promoção da aceleração
do crescimento econômico, apesar da atuação mais cautelosa do Banco Central, com as taxas de
juros se mantendo em patamares ainda elevados. No segundo governo Lula (2007-2010), o
investimento do governo central cresceu à taxa média de 35,3% a.a. A expansão do investimento
público iniciada em 2007 com a implantação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC,
e mantida até 2010, teve papel relevante para conter a perda do dinamismo da economia, oriunda
do mercado externo após 2008. O aumento do investimento público foi de extrema importância
para reduzir os níveis de incerteza e incentivar o setor privado a investir, especialmente diante da
crise internacional em 2008. Neste sentido, cabe destacar o efeito crowding in, em que o aumento
do investimento público teve efeito positivo sobre as expectativas dos empresários, que elevaram
seus investimentos em 2010, mesmo diante da crise financeira internacional (Gentil & Hermann,
2015).
Além dos investimentos diretos, entre 2004 e 2008, o governo implementou várias medidas
de incentivo fiscal à atividade produtiva. Estas medidas resultaram, especialmente, da implantação
da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior-PITCE em 2004 e do Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC, em 2007.5 Em especial, as isenções fiscais favoreceram o
aumento dos lucros do setor privado e, assim, a constituição do fundo interno.
Outra importante fonte de financiamento público para a atividade industrial são os recursos
liberados via bancos públicos. No Brasil o BNDES desempenha papel predominante na concessão
do crédito de longo prazo às empresas industriais e relacionadas à infraestrutura. O Gráfico 5
mostra a evolução dos desembolsos do sistema BNDES entre 2004 e 2008. Observa-se que estes,
de certa forma, acompanharam a trajetória dos investimentos públicos, apresentando aumento
significativo de aproximadamente 128% entre 2004 e 2008.
Portanto, entre 2004 e 2008 o fundo público apresentou importância crescente como fonte
de financiamento do investimento no Brasil. O ciclo de crescimento da economia brasileira entre
2004 e 2008 possibilitou o crescimento das receitas governamentais que, por sua vez, foram em
parte direcionadas para o aumento dos gastos com investimento público, especialmente a partir de
2007, paralelamente ao crescimento dos financiamentos do BNDES, Banco do Brasil e Caixa
Econômica.

5

Para maiores detalhes sobre a PITCE e o PAC ver Cano e Silva (2010); Salerno e Daher (2006); Suzigan e Furtado
(2006); Laplane e Sarti (2006); ABDI (2013).
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Gráfico 5: Evolução dos desembolsos do Sistema BNDES entre 2003 e 2008
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BNDES

Liquidez Internacional e Fundos Externo, Interno e Público
No que se refere ao papel da liquidez internacional para a formação dos fundos interno e
público, o ciclo de 2004-2008 teve um caráter peculiar, quando comparado aos ciclos da economia
brasileira observados após o início de sua industrialização, nos anos 1930. Até os anos 2000 a
economia brasileira crescia com déficits em transações correntes, financiados por volumoso
influxo de capitais na conta financeira do balanço de pagamentos. Ou seja, o ciclo econômico
brasileiro era muito aderente, ou reflexo, ao ciclo da liquidez internacional: quando havia elevada
liquidez mundial, a economia brasileira poderia crescer e financiar seus déficits em transações
correntes, dado que estes déficits sempre estavam presentes nas fases ascendentes do ciclo em
função da elevada elasticidade-renda das importações em relação à elasticidade-renda das
exportações, no Brasil (Resende, 2005).
A elevada entrada de capitais permitia não apenas o financiamento da conta corrente, como
ainda levava à apreciação da taxa de câmbio e a superávits no balanço de pagamentos (aumento
das reservas externas). Como consequência, a vulnerabilidade externa da economia ficava
mascarada, e o elevado fluxo de entrada líquida de capitais no balanço de pagamentos afastava a
incerteza quanto à insolvência externa da economia, favorecendo o finance (Dow, 1986) e inibindo
a preferência pela liquidez e estimulando o investimento (Dow, 1993; Resende, 2005). Nos
momentos de reversão cíclica da liquidez internacional, o influxo líquido de capitais reduzia-se ou
até mesmo era revertido, e, assim, a fragilidade externa proporcionada pelo acúmulo de déficits
em transações correntes ficava evidenciada, levando a dúvidas sobre a solvência externa da
economia e ao aumento da preferência pela liquidez. Esta, por sua vez, era satisfeita por moeda
externa forte, ensejando uma crise cambial e a reversão dos ciclos de crescimento da economia
brasileira, que se mostravam, então, reflexos, ou aderentes, aos ciclos da liquidez mundial
(Resende e Amado, 2007).6
Conforme Dow (1999, p. 154-155), “Within a domestic economy, the national currency is generally the asset which
is most liquid and most stable in value. But within the international economy, there is a range of moneys. As long as
each has a stable value in relation to the others, then the most liquid of these is generally employed as a means of
payment and unit of account (…) But, where the domestic value of the national currency is falling significantly relative
to foreign currencies, because of domestic inflation or a depreciation exchange rate, other currencies may better satisfy
liquidity preference (...) suppose that, for a given degree of liquidity preference, there is a loss of confidence in the
6
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Porém, no período 2004-2008, a fase ascendente do ciclo dos anos 2000 foi puxada pelo setor
externo e em contexto de superávits em transações correntes pela primeira vez na história do Brasil
após o início de sua industrialização por meio da substituição de importações. Não havia, portanto,
uma fase de crescimento econômico concomitante ao aumento da vulnerabilidade externa da
economia, a despeito do problema das elasticidades. Esta especificidade foi possível dada a
peculiaridade daquele ciclo: este teve como um de seus importantes determinantes a elevada
demanda externa e os preços ascendentes no mercado internacional, principalmente das
commodities exportadas pelo país. Paralelamente, a economia mundial e a liquidez internacional
cresciam a taxas elevadas, produzindo enorme entrada de capitais nas economias emergentes.
Portanto, não havia incerteza quanto a solvência externa da economia brasileira naquele
período, quando as reservas externas do país passaram de US$52.935 milhões em 2004 para
US$193.783 milhões em 2008. A abundância de liquidez mundial favoreceu a formação dos
fundos interno e público de sustentação do crescimento brasileiro entre 2004 e 2008 de maneira
indireta e também direta. No primeiro caso, o excesso de liquidez nos mercados internacionais
impulsionou o crédito e as transações relacionadas ao comércio internacional, favorecendo seu
crescimento e, por conseguinte, o crescimento das exportações e da economia do Brasil. O
crescimento e o aumento da rentabilidade em determinados setores exportadores levaram ao
aumento do investimento nos mesmos, com efeito benigno se difundindo pelo resto da economia
via multiplicador dos gastos, contribuindo para a formação do fundo interno não somente das
firmas exportadoras, mas também das demais firmas. Ademais, a elevada liquidez internacional
ajudou a mitigar a preferência pela liquidez em âmbito mundial, contribuindo para o aumento do
investimento direto estrangeiro (IDE), inclusive aquele destinado às economias emergentes e ao
Brasil, ajudando a impulsionar o crescimento brasileiro – entre 2004 e 2008 as exportações
cresceram 105,8% e o IDE cresceu 176,3%, no Brasil – que, por seu turno, favorece a formação
dos fundos interno e público.
De outro lado, o aumento da liquidez internacional afetou diretamente o crescimento da
economia brasileira e, portanto, o aumento dos fundos interno e público, ao ensejar enorme fluxo
de entrada de capitais na economia, estimulando, conforme Dow (1986; 1993), a oferta de finance
no âmbito do circuito Keynesiano Finance-Investimento-Poupança-Funding. 7 Somando-se a isto,
o influxo líquido de capitais afastou a possibilidade de insolvência externa da economia,
neutralizando importante fonte de incerteza e de aumento da preferência pela liquidez que, por sua
vez, são deletérios ao investimento e ao crescimento, e característicos dos ciclos de crescimento
da economia do país ao longo do século XX. Por fim, o excesso de liquidez mundial tornava o
crédito externo barato e viabilizava o alongamento dos prazos, favorecendo as captações privadas
no mercado financeiro internacional (fundo externo) destinadas ao financiamento dos
investimentos no país. Parte destas captações externas ocorreram a partir de empréstimos
intercompanhias disfarçados na forma de IDE, que cresceu 176,3% no período 2004-2008. Neste
mesmo período, a dívida externa das empresas não financeiras passou de US$ 54.027 milhões para
US$ 60.783 milhões, sendo aproximadamente 98% dela de longo prazo.
stability of the value of the domestic currency relative to other currencies, so that foreign currencies better satisfy that
liquidity preference”.
7

Dow (1986; 1993) mostra que a entrada líquida de capitais no balanço de pagamentos reduz a incerteza e a
preferência pela liquidez e aumenta a oferta de finance, estimulando o investimento e o crescimento econômico, seja
em regime de taxas de câmbio fixa ou flexível.
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Deste modo, a abundância de liquidez mundial estimulou direta e indiretamente o crescimento
da economia brasileira, favorecendo a lucratividade da atividade econômica no país e, assim, a
formação do fundo interno e o investimento privado. O crescimento econômico do Brasil resultou,
também, no contínuo aumento da arrecadação dos governos federal estaduais e municipais,
tornando-se fonte para a constituição do fundo público de estímulo e sustentação do crescimento.
Finalmente, embora com menor participação no ciclo de 2004-2008, o fundo externo, associado
ao crescimento das captações privadas no mercado internacional e, também, do IDE (empréstimos
intercompanhias disfarçados de IDE), foi complementar aos fundos interno e público de
financiamento e sustentação do crescimento da economia brasileira no período em análise,
enquanto arranjos financeiros alternativos aos mecanismos tradicionais de finance-funding.
5 Considerações Finais
O padrão de financiamento do investimento ao longo dos ciclos da economia brasileira na
segunda metade do século XX se manteve no período 2004-2008, no sentido de prevalecerem
como principais fontes de financiamento os fundos interno, público e externo. Entre 2004 e 2008,
quando considerado o financiamento da indústria e setor de infraestrutura como proxy para o
financiamento em toda a economia, o fundo interno prevaleceu como principal fonte de
financiamento, apesar de ter sua participação reduzida, a qual passou de 57% em 2004 para 45%
em 2008. Neste mesmo período, a participação do fundo público no crédito total se expandiu de
19% para 31% (considerados os desembolsos do BNDES), enquanto o fundo externo teve sua
participação reduzida de 13% para 6%, quando considerado o financiamento da indústria e setor
de infraestrutura.
A redução da participação do fundo interno no financiamento do investimento esteve
relacionada menos à queda dos mark ups de cerca de 50% dos setores de bens tradables (que
mesmo diante da queda apresentaram mark ups acima da unidade) e mais a uma decisão das
empresas de utilizarem seus lucros para a redução das dívidas, aumento das aplicações financeiras
e aumento do capital de giro dos negócios, incentivadas pelas altas taxas de juros praticadas no
período.
Neste sentido, as políticas econômicas adotadas entre 2004 e 2008, associadas ao bom
desempenho dos mercados interno e externo, favoreceram o aumento dos lucros (fundo interno)
por parte das empresas não financeiras, especialmente das grandes corporações. Destacam-se a
valorização do preço das commodities no mercado internacional e o crescimento do comércio
mundial; o dinamismo do mercado interno consumidor decorrente da política de crédito e de
políticas sociais tais como o aumento do salário mínimo real e transferência de renda; o nível
relativamente baixo da inflação de custos, mantida por uma política de controle dos preços
administrados pelo governo; e o câmbio nominal apreciado e alta liquidez internacional,
especialmente até 2008, que permitiu o refinanciamento contínuo da dívida externa.
A significativa expansão do fundo público esteve relacionada diretamente ao ciclo de
crescimento da economia brasileira entre 2004 e 2008, que possibilitou o crescimento das receitas
governamentais que, por sua vez, foram em parte direcionadas para o aumento dos gastos com
investimento público e expansão dos recursos disponibilizados pelos bancos públicos,
especialmente pelo BNDES. Além disso, o aumento das receitas governamentais facilitou,
também, a adoção de programas de subsídios fiscais à produção doméstica e às exportações, que
favoreceram o aumento de mark ups e, assim, o fundo interno.
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O fundo externo, embora com menor participação no ciclo 2004-2008, associado ao
crescimento das captações privadas no mercado internacional, e também, do IDE, foi
complementar aos fundos interno e público de financiamento e sustentação do crescimento da
economia brasileira no período. Porém, não obstante o crescimento do IDE no período, parte deste
crescimento se deve a empréstimos intercompanhias disfarçados de IDE e usado para o abatimento
de dívidas, mas não para investimento.
Mesmo apresentando relativo crescimento ao longo do período 2004-2008, os fundos
alternativos de financiamento do investimento não resultaram em um aumento expressivo do
investimento. A maior capacidade de alguns setores de aumentar seus mark ups e gerar recursos
internamente foi direcionada, predominantemente, para a manutenção em patamares elevados das
aplicações financeiras e redução do grau de endividamento, principalmente o de curto prazo. Neste
período os investimentos foram modestos e visaram apenas a manutenção da participação de
mercado das firmas. A exceção foram os setores de extração de petróleo e gás natural, indústria
extrativa, celulose, papel e produtos de papel, derivados do petróleo, biocombustíveis e coque,
borracha e material plástico, que apresentaram taxa de investimento acima da média da indústria.
Mesmo sem um aumento robusto da taxa de investimento no Brasil, o crescimento da economia
foi possível graças à existência de capacidade ociosa, herdada da crise cambial de 1999, da crise
do apagão em 2001 e do “medo Lula” em 2002. Quando o grau de ociosidade do setor produtivo
se reduziu a ponto de requerer o aumento da taxa de investimento para dar sustentação ao ciclo de
crescimento, a crise financeira mundial interrompeu em 2008 a fase ascendente do ciclo brasileiro.
Em relação à condução da política econômica e o impacto desta sobre o desempenho dos
fundos, observa-se que se por um lado a constituição dos fundos foi incentivada pela
implementação de políticas sociais e de crédito que estimularam o consumo, controle dos preços
administrados, expansão do investimento público, entre outros; por outro lado limitou a utilização
desses fundos para financiamento do investimento ao manter as taxas de juros em níveis elevados
e o câmbio valorizado, prejudicial à lucratividade no setor de bens tradables. Assim, enquanto
havia capacidade ociosa o crescimento médio de 4,8% ao ano foi possível.
Portanto, a disponibilidade dos fundos alternativos de financiamento do investimento entre
2004-2008 não foi capaz de garantir mais que um miniciclo de investimentos, tendo em vista que
estes se elevaram de 17,3% para 19,4% entre 2004 e 2008. Embora fosse relevante para o
crescimento sustentado da economia este aumento do investimento não foi ainda suficiente para
que esta mantivesse sua fase ascendente do ciclo nos anos seguintes a 2008.
Finalmente, no que se refere à funcionalidade macroeconômica, destaca-se o caráter funcional para
o crescimento econômico dos três fundos, na medida em que a fragilidade financeira interna e
externa da economia brasileira não se elevou sobremaneira entre 2004 e 2008. A despeito da baixa
funcionalidade microeconômica do SFB – que decorria da postura especulativa e de curto prazo
adotada pelo sistema financeiro privado no Brasil -, prevaleceu entre 2004 e 2008 a funcionalidade
macroeconômica do SFB, visto que os investimentos financiados pelo fundo interno seriam
análogos aos projetos hedge de Minsky (1986), na medida em que não implicavam na necessidade
de refinanciamento de dívidas, evitando o aumento da fragilidade financeira da economia. O
mesmo ocorria com os investimentos financiados pelo fundo público, dadas as condições
favorecidas de crédito de longo prazo do BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, ou quando
tal fundo financiava diretamente o investimento público ou implicava políticas tarifárias e de
subsídios fiscais e tributários que, por sua vez, favoreciam o aumento dos lucros do setor privado
e, assim, a constituição do fundo interno. Deste modo, a funcionalidade macroeconômica do
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período 2004-2008, juntamente com existência de capacidade ociosa, garantiu a sustentação do
crescimento da economia brasileira na fase ascendente do seu ciclo, entre 2004 e 2008.
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APÊNDICE
Mark ups

Para o cálculo dos mark ups setoriais médios foi adotada, inicialmente, a metodologia proposta
por Pereira & Carvalho (1998) e utilizada por Feijó (2013). Os autores utilizaram como proxy para
avaliar a dimensão absoluta dos markups setoriais médios, a razão entre o valor da produção
setorial e os custos setoriais, definidos como a soma do consumo setorial intermediário (tudo que
um setor comprou de todos os setores da economia), importações setoriais, salários e contribuições
sociais, conforme fórmula a seguir 8:
MKi = VPi / (CIi + Mi + Wi + CSi), em que:
MKi = proxy para markup médio do setor I;
VPi = valor da produção do setor i, obtida junto à matriz de insumo produto;
CIi = consumo intermediário do setor i, exclusive importações (todas as compras realizadas pelo
setor i de todos os setores da economia), obtida junto à matriz de insumo produto;
Mi = importações totais realizadas pelo setor i, obtidas junto à matriz de insumo produto;
Wi = salários pagos pelo setor i;
CSi = contribuições realizadas pelo setor i.
As informações foram obtidas junto às tabelas de recursos e usos das contas nacionais para os anos
de 2000 a 2008.

8

Conforme destacam Pereira & Carvalho (1998) e Feijó (2013), os mark ups foram construídos para setores industriais
tendo como referência preços e custos médios de produção. Dessa forma, mudanças em termos de poder de monopólio
e variações de custos intra-firmas não foram captadas.
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