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Prefácio 

Tenho uma relação carinhosa com meus colegas servidores 
públicos, em especial, com os dos bancos públicos federais. Nossa 
história política – ação coletiva para alcançar certos objetivos da 
cidadania, tanto em direitos, quanto em cumprimento de deveres – 
se iniciou no fim dos anos 90, ainda na primeira Era Neoliberal 
(1988-2002). 

Em 28 de agosto de 1999, foi divulgado o Relatório de 
Alternativas para a Reorientação Estratégica do Conjunto das 
Instituições Financeiras Públicas Federais (IFPFs), elaborado pelo 
consórcio Booz Allen & Hamilton – FIPE/USP, sob encomenda do 
BNDES. Propunha a transformação das Instituições Financeiras 
Públicas Federais em agências de fomento (instituições não bancárias 
sem ação comercial) ou sua substituição por fundos de 
desenvolvimento e uma agência reguladora. 

Acusava os bancos públicos, levianamente, causando dano às 
marcas dessas instituições financeiras: “a falta de transparência das 
IFPFs e as deficiências de controle dos programas e dos fundos colide 
frontalmente com sua responsabilidade de agente do Estado” (RBHA-
FIPE, III-25). 

Em um Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-
graduação em Economia, um colega bem-informado (futuramente se 
tornou reitor da UFMG e ministro da Ciência e Tecnologia) me deu a 
dica a respeito desse relatório. Ele estava preste a ser divulgado e eu 
fiquei monitorando na espera. Quando ficou acessível, em uma sexta-
feira, logo na segunda-feira eu já tinha um artigo analítico a respeito 
dele publicado no principal jornal de notícias econômicas da época: 
Gazeta Mercantil, precursor do jornal Valor hoje. 

Optei por uma crítica metodológica, mostrando a inconsistência 
de seus argumentos e o equívoco quantitativo de sua extrapolação 
para o cenário futuro dos bancos públicos. Dessa maneira, eu 
desmoralizaria o relatório sob critérios técnicos em vez de fazer um 
ataque ideológico ao neoliberalismo privatizante. Soube depois minha 
crítica imanente à qualidade técnica do Relatório ter repercutido bem 
junto a técnicos do Banco Central do Brasil. 
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O artigo pioneiro na mídia brasileira chamou a atenção sobre a 
ameaça aos bancos públicas. Colunistas da grande imprensa o 
citaram, repetindo meus argumentos sobre tema pouco conhecido 
por eles. Bancos do Estado, desde minha dissertação de Mestrado em 
1978 – Bancos em Minas Gerais: 1889-1964 – e minha tese de 
doutorado em 1989 – Banco do Estado: o Caso Banespa –, era meu 
assunto preferido, embora tivesse publicado durante os anos 90 três 
livros sobre teoria monetária e financeira. 

Com essa divulgação do meu nome fora do campus acadêmico, 
praticamente todas as federações e associações de funcionários dos 
bancos federais me convidaram para palestras e/ou consultorias. Fui 
à Brasília falar para os servidores do Banco do Brasil e para os 
economiários da Caixa. Debati, convidado pela FENAE, em seminário 
na Câmara dos Deputados e em reunião nacional em Belo Horizonte. 
Palestrei para a AFBNDES no Rio de Janeiro, fui à Fortaleza (BNB) e a 
Belém do Pará (BASA). Escrevi para a associação dos funcionários do 
Banco da Amazônia. Passei a escrever na revista da FENAE. 

O maior número de palestras, em lugares como São Paulo, 
Santos e João Pessoa, em um ENAGECEF, foi realizado para a FENAG 
– Federação Nacional das Associações dos Gerentes da Caixa 
Econômica Federal. Escrevi um livreto de 68 páginas, “Decisão de 
Cisão da Caixa Econômica Federal: Uma Análise Técnica por 
Solicitação da FENAG”, divulgado em julho de 2001. Fiz uma análise 
de sua reestruturação patrimonial no primeiro semestre daquele ano. 

Anos depois, em livro comemorativo dos 20 Anos da FENAG, 
tive o honroso reconhecimento de ter sido um “personagem 
importante” em sua história. Mas a maior retribuição ocorreu três 
dias depois da eleição do Lula para a presidência da República. 

 À noite, recebi um telefonema de minha mentora e amiga, a 
Professora Maria Conceição Tavares, solicitando-me a indicação de 
um nome confiável e conhecedor da Caixa para a Comissão de 
Transição entre os governos. Ela tinha assistido uma palestra minha 
sobre a Caixa e sabia da minha rede de relacionamentos com seus 
servidores. 

Pedi para me dar um tempo para pensar a respeito. Quando 
estava ruminando, recebi outro telefonema. Era da presidenta da 
Associação dos Gerentes da Caixa do Estado de São Paulo. Disse-me: 
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– “Estamos aqui em uma reunião de sindicalistas. Surgiu a dúvida 
sobre se você aceitaria ser vice-presidente da Caixa, porque todos 
acham seu nome ótimo, mas com muita dedicação ao ofício de ser 
professor. Você aceitaria nossa indicação? Nosso nome para 
presidente seria o presidente do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo”. 

Respondi de bate-pronto: – Quem ajoelha tem de rezar... 

O presidente da Caixa acabou sendo meu colega do IE-
UNICAMP, Jorge Mattoso, na época Secretário de Relações 
Internacionais da Prefeitura de São Paulo (gestão Marta Suplicy). 
Acompanhava o Lula em viagens internacionais. E o presidente Lula 
resolveu não abrir exceção à regra de exigência de curso superior 
para o cargo de presidente da Caixa. 

Ele soube da história e, logo, quando recebeu o convite já me 
chamou para eu lhe dar informações sobre a Caixa para ele dar a 
primeira entrevista à imprensa. Eu era conhecido como o especialista 
em bancos na UNICAMP. Fui para Brasília na primeira quinzena de 
janeiro de 2003. Escrevi a minuta de seu discurso de posse.  

Passei o primeiro dia (chuvoso) conversando com o VP da 
Controladoria, o mais experiente líder entre os membros da diretoria 
da Caixa, tudo a respeito da instituição. Quando lhe disse o 
presidente ter me dito para eu escolher o cargo, ele me aconselhou a 
responder a Vice-Presidência de Finanças e Mercado de Capitais: – É 
o cargo para um homem de confiança do presidente: cuida da “chave 
do banco”, inclusive possui o maior regime de alçada junto ao Banco 
Central do Brasil.  

Daí o meu colega Jorge me indicou também para representar a 
Caixa na Diretoria Executiva da FEBRABAN – Federação Brasileira dos 
Bancos. Provocou-me: – “Você gosta de banqueiros...” – “Sim, não os 
demonizo nem tenho medo deles”. E lá convivi, durante mais de 
quatro anos, com eles. Quando saí, fui sondado para saber meu 
interesse em trabalhar em um grande banco privado nacional. Não 
ajoelhei, não tive de rezar. 

Optei por concluir meu livro sobre a inédita história bancária 
brasileira. O “Brasil dos Bancos” (Edusp, 2012) ganhou o Prêmio de 
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Melhor Livro de Economia conferido pelo COFECON. Depois escrevi 
“Bancos Públicos no Brasil” (FENAE/FPA, 2016). 

Desde 2010, virei blogueiro, além de palestrante e articulista do 
GGN, Carta Maior e Brasil Debate. Então, acumulei muitos artigos (e 
entrevistas) sobre os bancos públicos. Verifiquei já poder organizar 
mais este livro eletrônico com eles. Espero você o apreciar. 
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Capítulo 1 -  
Variedades de Capitalismo e Bancos Públicos  1

Introdução 

Meu objetivo é mostrar o papel dos bancos públicos em três 
variedades de capitalismo. Apresentarei as doutrinas correspondentes 
ao capitalismo de livre-mercado, na concepção neoclássica ou 
ultraliberal, ao capitalismo de Estado totalitário, na concepção 
marxista e prática do “socialismo realmente existente de mercado” na 
China, e ao capitalismo de Estado em regime democrático, na 
concepção social-desenvolvimentista. 

Depois, através de uma análise estatística, farei um exame da 
situação atual dos bancos brasileiros por origem de capital: públicos, 
privados nacionais e estrangeiros. Verificarei se, após a reviravolta 
ocorrida em 2015 com a volta da Velha Matriz Neoliberal, há inanição, 
ou seja, um estado de esgotamento ou de fraqueza extrema 
decorrente da falta de capital para alavancagem financeira de 
créditos com destinos setoriais prioritários: agrícola, habitacional, 
regional e à infraestrutura. Ou, com a inércia atual, há inação, isto é, 
falta de ação, falta de decisão ou indecisão, falta de energia ou de 
firmeza em relação à sua direção historicamente desenvolvimentista? 

Analisarei, em seguida, a tentativa neoliberal de submissão dos 
bancos públicos à política monetária do Banco Central do Brasil. Se 
confirmar-se essa intenção, o crédito direcionado ficará exposto aos 
ciclos de aperto ou afrouxamento monetário. É um grande risco, para 
o futuro socioeconômico da Nação, a Autoridade Monetária passar a 
controlar a atuação desenvolvimentista (e compensatória de sua 
política monetária recessiva) dos bancos públicos. Será uma taxa de 
juros referenciada à Selic compatível com a capacidade de 
pagamento dos devedores, na agricultura, na construção (e 
aquisição) da casa própria, no investimento na infraestrutura, cujo 
ciclo produtivo de renda se dá em longo prazo? Com a elevação do 
custo dos repasses do Tesouro Nacional e a queda de lucro na 
tesouraria, devido à cobrança de Selic por recursos repassados 

 Capítulo do livro do livro organizado por Emir Sader. Se é Público é Parta Todos. Rio de 1

Janeiro: LPP/UERJ; 2018.  pp. 23-88.
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eventualmente ociosos, conseguirão os bancos públicos obterem 
lucros para se capitalizarem e alavancarem empréstimos? 

Bancos públicos têm papel-chave na concessão tanto de crédito 
direcionado a setores prioritários, quanto de crédito com recursos 
livres para financiamento do consumo popular, inclusive veículos e 
cartões de crédito. Em termos de custo no orçamento fiscal, podem 
“fazer mais por menos”. São nove vezes mais, se comparar o valor 
em dinheiro necessário para executar diretamente políticas públicas 
com a mesma quantidade de recursos capitalizados neles para fazer 
empréstimos e multiplicar depósitos. Essas instituições financeiras 
inclusivas podem gerar políticas públicas cujo gasto efetivo sai por 
cerca de 10% do custo de oportunidade fiscal se feitas ser através 
dos ministérios. 

Concluirei com uma reflexão sobre importância dos bancos 
públicos, instituições financeiras inclusivas, na nossa história 
passada, presente e futura. 

Capitalismo de Livre-Mercado e Bancos Públicos 

Pretendo elaborar uma crítica construtiva, oferecendo uma 
alternativa à predominância do pensamento de economistas 
submissos à crença da casta dos mercadores a respeito de a 
presença de bancos públicos ser desnecessária em uma imaginária 
economia de livre mercado. Resumirei as ideias contra a atuação 
desenvolvimentista desses bancos. Embora se encontre uma profusão 
de entrevistas e artigos deles na imprensa brasileira – e, 
praticamente, quase nenhuma manifestação de economista com 
pensamento distinto –, suas ideias não são muitas.  

Há monotonia em seus artigos e entrevistas. Em espécie de 
ladainha, apresentam sempre o mesmo tom sem variação de 
conteúdo. O discurso neoliberal é uniforme, não apresenta nenhuma 
novidade. É enfadonho, mas o que fazer? Se quisermos enfrentar o 
debate sobre o futuro do País, temos de conhecer profundamente as 
ideias adversárias para melhor combatê-las. 

Eles partem do pressuposto ideológico de, no capitalismo de 
livre mercado, “sempre ganha o consumidor”. Dizem: “o objetivo do 
capitalismo é melhorar a vida do consumidor, e não do empregado ou 
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do empregador”. Nessa mitificação, a exploração dos trabalhadores 
no processo de produção de bens e serviços e dos consumidores no 
processo de comercialização, para maximização de lucros, é 
abstraída. 

O argumento ideológico é: “as empresas se engalfinham em 
uma brutal guerra de preços”. Então, carteis, oligopólios, monopólios, 
tudo isso é visto como “falhas de mercado”. O mercado deveria 
funcionar livremente no mundo real como somente funciona no 
mundo idealizado em suas mentes – emocionais e não racionais. 

Não se previnem contra o viés heurístico da representatividade 
– só vêm de imediato na nossa mente amostras com o viés das 
últimas notícias escandalosas ou informações notáveis – para citar, 
em defesa da doutrina, exemplos da destruição criadora recente com 
o surgimento da economia compartilhada. Esquecem-se de 
apresentar contraexemplos. Eles falseariam sua hipótese de acordo 
com o método científico.  

Daí pregam apenas para os ultraliberais já convertidos ao credo 
de Ludwig von Mises. Afirmam: “a história do capitalismo de livre 
mercado é a história da competição de preços”. 

O que é o capitalismo de livre mercado? Na idealização abstrata 
de um discípulo ultraliberal da Escola Austríaca, é o arranjo 
econômico ideal, onde:  

1. não há empréstimos subsidiados com os impostos pagos pela 
população para as empresas favoritas do governo,  

2. não há protecionismo do mercado interno via obstrução de 
importações,  

3. não há barreiras governamentais à entrada de concorrentes em 
qualquer setor do mercado ao contrário do ocorrido quando há 
agências reguladoras,  

4. ninguém é impedido de empreender em qualquer área da 
economia, e  

5. não há alta tributação impeditiva de novas empresas surgirem 
e crescerem.  
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Quanto mais próximo a economia estiver dessa abertura 
comercial e financeira, mais apropriado estará o capitalismo de livre 
mercado. Cabe fazer as perguntas latinas. Quis? Quid? Ubi? Quibus 
auxilliis? Cur? Quomodo? Quando? [Quem? O que? Onde? Por que 
meios? Por que? Como? Quando?] Estas perguntas seguem o método 
científico para circunstanciar o sujeito, o fato, o lugar, os meios, os 
motivos, o modo, o tempo.  

Instituições são as restrições criadas para dar forma às 
interações humanas. Restrições são as “regras do jogo”. Restrições 
informais são os códigos, os costumes e as tradições sociais. 
Restrições formais são as regras consolidadas na lei e na política de 
cada País. Instituições estão embebidas de História. Impõem um 
método de análise de Economia Positiva – o que é – e não a 
idealização da Economia Normativa – o que deveria ser – na análise 
das experiências concretas ou realmente existentes da variedade de 
capitalismos. 

O ideólogo ultraliberal continua sua pregação indiferente à falta 
de realismo institucional. “Um capitalista bem-sucedido é aquele 
sabedor de como atender aos desejos da massa, como também está 
sempre tentando aumentar a satisfação dela. Dado seu objetivo ser 
sempre aumentar sua presença no mercado, ampliando seu público 
consumidor, ele realmente vai atrás de pessoas até então não 
dispostas a, ou não tinham condições de, gastar dinheiro naquilo à 
venda por ele. Ao utilizar a concorrência de preços, ele adquire 
acesso a esse grupo”. Ele vê mundo da desigualdade social com 
lentes cor-de-rosa – e fica embasbacado com aquilo só enxergado por 
ele: os maravilhosos benefícios do capitalismo de livre-mercado. 

De acordo com seu credo na soberania do consumidor, sucessor 
da crença na predestinação divina do soberano, aquele é 
individualista, egoísta e narcisista. Na condição de consumidor, 
observa apenas o auto interesse. Se comerciantes varejistas, 
atendentes dos consumidores, estivessem, de fato, concorrendo entre 
si, forçariam as indústrias a reduzirem os preços. Isso seria ótimo e 
inédito. Resta aguardar... 

O beabá da cartilha liberal clássica a la Adam Smith 
(1723-1790), ou seja, “desde o tempo de Adão”, é a defesa 
individualista do auto interesse ser conduzida por “uma mão invisível” 
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ao melhor dos mundos, equilibrado como um sistema de forças 
mecânicas a la Isaac Newton (1643-1727). As ideias liberais ainda se 
encontram no século iluminista, quando os indivíduos lutavam contra 
as Monarquias Absolutistas. A Revolução Francesa, em 1789, é ainda 
muito recente para incorporarem suas ideias... 

Então, os liberais de outrora se revoltam contra a suposta 
infâmia dos intérpretes posteriores do capitalismo, entre outros, Karl 
Marx, Karl Polanyi, Fernand Braudel e Thomas Piketty. Aliás, uma 
característica do trabalho do Braudel era sua empatia com o 
sofrimento dos povos marginalizados. Enfatizou a importância da vida 
efêmera dos escravos, servos, camponeses e dos pobres urbanos, 
demonstrando a sua contribuição para a riqueza e o poder dos seus 
respectivos senhores e também das sociedades. Esse mundo real é 
totalmente distinto do mundo idílico dos ultraliberais. 

Estes invertem o senso comum ao dizer: “é um total equívoco 
imaginar o capitalismo funcionando, primordialmente, para beneficiar 
os produtores. Isso é uma total incompreensão sobre os princípios 
deste sistema. O capitalismo — ao menos o genuíno — opera em 
benefício do consumidor. E há um motivo simples para ser assim. Os 
consumidores possuem aquilo desejado pelos produtores: dinheiro. 
Quem tem dinheiro sempre será servido”. Perguntam-se: quem tem o 
grosso do dinheiro em uma economia de mercado? Respondem: “a 
massa dos consumidores”. É um raciocínio genérico assim. 

Neste ponto, os economistas ultraliberais perdem a coerência 
lógica do discurso. Antes, tratavam da soberania do consumidor 
individual. Subitamente, passam a falar da “massa dos 
consumidores”. Não distinguem, porém, classes de renda ou riqueza. 

O argumento é reducionista. “Produtores e empreendedores 
estão no mercado para ganhar acesso ao dinheiro dos consumidores. 
Para isso, eles têm de vender para muitos consumidores. Eles 
ganharão dinheiro no volume, e não nos preços altos”. 

Essa ladainha busca manter a crença dos crédulos apenas nas 
virtudes alheias, a dos “vendedores”. Leva a uma baixa autoestima ao 
colocar todos os problemas da vida social como fossem de 
responsabilidade individual dos compradores não possuidores de 
dinheiro. Os submissos a esse discurso, mesmo sem a igualdade de 
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oportunidades, internalizam a culpa por não serem “vencedores” – 
bons vendedores ou compradores.  

Os apregoadores das glórias do capitalismo de livre mercado 
condenam os incrédulos à fogueira. “Os muitos críticos do 
capitalismo, simplesmente, não entendem o capitalismo significar 
concorrência de preços e o mercado de consumo em massa, criado 
pela concorrência de preços, ter representado o maior benefício 
econômico para a humanidade nos últimos 200 anos”. 

Os ultraliberais não reconhecem os avanços ocorridos, na Era 
do Capital, terem sido devido às conquistas sociais de direitos da 
cidadania. Os capitalistas, progressistas antes das “revoluções 
burguesas” (inglesa de 1642 a 1688, norte-americana em 1776, 
francesa em 1789), tornaram-se reacionários conservadores após a 
revolução industrial entre 1760 a 1840. Abandonaram o liberalismo 
político clássico e adotaram o neoliberalismo econômico. 

Os ultraliberais sempre têm um “bode-expiatório” de plantão 
para colocar a culpa das coisas no mundo real não acontecerem do 
modo como eles apregoam. “Se os preços das coisas estão sempre 
aumentando, isso se deve às distorções criadas pelo governo, como a 
inflação da oferta monetária”. Assim, os governos, via emissão de 
papel-moeda, e os banqueiros, via crédito, ambos são culpados pelo 
excesso de disponibilidade monetária. 

De acordo com a teoria neoclássica, a função de um banco é a 
de apenas servir de intermediário entre o poupador e o investidor.  
Um banco, simplesmente, captaria um depósito de um cliente, o 
poupador, e emprestaria este valor para um investidor.  

Neste modelo abstrato, os bancos atuar iam como 
intermediários financeiros neutros. Sua atividade, restrita a essa 
função, seria apenas transferir poupança de um indivíduo para outro 
gastar em seu lugar, concedendo então um crédito não inflacionário. 

Na realidade, o sistema bancário opera de maneira muito 
distinta dessa idealização.  Em vez de atuarem só como canalizadores 
de poupança para investimento, os bancos possuem o privilégio legal 
e exclusivo de “criar dinheiro do nada”. O crédito ex nihilo não 
corresponde a ex nihilo nihil fit, expressão latina com o significado de 
“nada surge do nada”. Ao emprestarem este dinheiro e cobrarem 
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juros sobre ele, os bancos possuem a concessão do Banco Central 
para criar dinheiro de forma digital.  Os ultraliberais se revoltam 
contra a interação entre o multiplicador monetário e o de renda. 

Os bancos criam dinheiro por meio eletrônico, para eles, “a 
partir do nada”. Em várias rodadas de empréstimos vão multiplicando 
depósitos em simultâneo. Os ultraliberais abominam esse processo de 
multiplicação da “moeda invisível”, porque tais depósitos bancários 
assim registrados não vieram da bendita “poupança”. Crédito se trata 
apenas de dígitos eletrônicos. Eles são acrescidos às contas correntes 
dos tomadores de empréstimos. Nenhum “dinheiro poupado” está 
sendo transferido de uma conta para outra. 

Essa capacidade de criar crédito bancário ex nihilo gera 
contínuo aumento da quantidade de dinheiro bancário na economia. 
Tem como consequências, de acordo com essa teoria pré-keynesiana, 
a inflação de preços e os ciclos monetários. 

Os ultraliberais insistem em defender a validade da Lei de Say, 
inclusive em uma economia monetária. Essa “lei” estabelece a oferta 
criar sua própria demanda, impossibilitando uma crise geral de 
superprodução. Então, se alguém enxerga uma capacidade produtiva 
ociosa, durante uma Grande Depressão, isto é ilusão de ótica. 

De acordo com os apreciadores do autoengano com a fé cega 
na convergência para um “equilíbrio macroeconômico”, a soma dos 
valores de todas as mercadorias produzidas será sempre equivalente 
à soma dos valores de todas as mercadorias compradas. A dedução 
dessa crença é a economia de livre-mercado ser perfeitamente auto 
regulável, não exigindo a intervenção estatal. 

A Lei de Say constitui o pilar da teoria econômica da Escola 
Austríaca. Keynes questionou seriamente a sua validade nas 
condições de economia de endividamento bancário. Rigorosamente, a 
Lei dos Mercados aplicar-se-ia tão somente a uma economia baseada 
no escambo, isto é, uma economia não-monetária de trocas diretas 
de mercadorias. 

Nas condições de economia monetária de produção, contudo, a 
intermediação da moeda cria sempre a possibilidade de adiamento 
das decisões individuais de compra, interrompendo as vendas. Isto 
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causa uma retração da demanda agregada, podendo resultar em 
depressão econômica. Há, nesse caso, uma potencial oferta agregada 
com capacidade produtiva não utilizada. Ficam máquinas ociosas e 
trabalhadores desempregados por deficiência de demanda efetiva. 

Os ultraliberais afirmam tudo isso – milhões de desempregados 
e excesso de liquidez nos bancos – é mera questão de preços. Mas 
um processo de deflação corrige o problema? Ora, aí os consumidores 
estarão sempre adiando o consumo enquanto aguardam preços 
menores no futuro. 

Por isso, os ultraliberais abominam a concessão de crédito aos 
consumidores. Estes não podem antecipar a futura capacidade de 
pagamento. Se a Lei de Say fosse imperativa, o capitalismo sem 
alavancagem financeira não teria chegado nem ao século XIX. 

Os pré-keynesianos, como Per Bylund, em artigo postado em 
11 de julho de 2017 no site Mises Brasil, argumentam: “a Lei de Say 
foi distorcida e mal compreendida por causa de John Maynard 
Keynes”. A crítica keynesiana visava a destruir para abrir espaço para 
políticas intervencionistas. A Lei de Say passou a ser conhecida, 
segundo termos criados por Keynes, como uma teoria segundo a qual 
“a oferta cria sua própria demanda”. Para os seguidores da Escola 
Austríaca, esta afirmaçã é uma descaracterização. 

Originalmente, o significado e até mesmo o nome dela era 
outro. Economistas anteriores a Keynes se referiam a ela como a “Lei 
dos Mercados”. Esta descrevia, em termos muito simples de Jean-
Baptiste Say, os fundamentos de como um mercado funciona. “Como 
cada um de nós só pode comprar a produção de terceiros com nossa 
própria produção, e como o valor possível de comprar é igual ao valor 
possível de produzir, então quanto mais o homem pode produzir, mais 
ele pode comprar” (Say; 1983). Com a produção precedendo o 
consumo, então, a demanda de um indivíduo só pode ser satisfeita se 
ele também ofertar algo a alguém. 

A Lei dos Mercados, portanto, diz: o valor dos bens e serviços 
possível de qualquer indivíduo comprar é igual ao valor de mercado 
daquilo possível de ofertar. Say expressou, simplesmente, a realidade 
todos nós trabalharmos e produzirmos para poder consumir. 
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S e a d e m a n d a é i n c e r t a , t o d a a p r o d u ç ã o d o 
empreendedorismo é necessariamente especulativa. A demanda 
efetiva só será descoberta quando os bens forem oferecidos aos 
compradores em potencial e adquiridos. Os empreendedores são 
tomadores de risco ao pagarem a mão-de-obra, os proprietários de 
terra, e os fabricantes de bens de capital. Só conseguirão recuperar 
esse investimento se forem bem-sucedidos na antecipação das 
demandas dos consumidores e, consequentemente, conseguirem 
vender seus produtos a preços de modo a cobrirem custos e 
viabilizarem todo o investimento. 

Ao mesmo tempo, os consumidores só poderão comprar esses 
bens e serviços se tiverem eles próprios realizado uma produção ao 
trabalharem. Terão de ter atendido à demanda de terceiros. Caso 
contrário, eles terão apenas o desejo de comprar, mas não a 
capacidade. Isso não é demanda efetiva. 

Nesse argumento mecanicista, a capacidade de produzir e 
vender bens e serviços no mercado requer investimentos anteriores. 
Para isso, os empreendedores necessitam produzir bens e vender em 
uma quantidade capaz de exceder a própria necessidade de consumo 
para assim acumular poupança a ser utilizada no financiamento do 
investimento. Se não for autofinanciamento com capital próprio, o 
financiamento com recursos de terceiros de um investimento em 
capacidade produtiva será especulativo. Então, a verdadeira demanda 
só será revelada quando o produto chegar ao mercado. 

A implicação deste raciocínio, idealizado para uma economia de 
trocas, é nunca ser possível haver uma “superprodução” ou um 
“excesso de oferta” na economia de livre mercado a não ser por mau 
apreçamento dos bens e serviços. Consequentemente, não seria 
possível haver uma “deficiência na demanda agregada”, foco da 
teoria keynesiana. Somente no curto prazo seria possível haver um 
excesso de oferta ou uma escassez de uma mercadoria específica, em 
decorrência de empreendedores não terem sido bem-sucedidos em 
antecipar, corretamente, a demanda de mercado por seu produto à 
precificação oferecida.  

A eventual incapacidade de vender, inclusive a própria força do 
trabalho, implica em incapacidade de consumir. Não é possível 
demandar sem antes ter produzido e vendido. Quando alguém não 
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consegue vender o produzido, para a Escola Austríaca, isso não 
caracteriza uma “deficiência da demanda” como diagnosticam os 
keynesianos. Caracteriza apenas uma falha no apreçamento da 
produção por parte dos ofertantes. Essa falha causa redução na 
demanda efetiva. 

Para tornar seus bens atrativos ao consumidor e, assim, 
conseguir vendê-los, este produtor terá de reduzir o preço de venda, 
de início, estimado erroneamente. Senão, ele não conseguirá vender 
e, depois, demandar. 

Esse tipo de erro dos empreendedores, se for coletivo, é 
atribuída a culpa ao governo. Este teria adotado uma política de 
crédito público, farto e barato, o qual gera um aumento temporário 
da demanda dos consumidores. Um consumo maior, causado por 
mero endividamento, e não por um aumento genuíno do trabalho/
produção e da renda, engana os empreendedores.  

Estes passam a crer na continuidade da demanda inflada 
“artificialmente” pelo crédito. Com isso, cobram preços maiores. Mas 
quando essa expansão do crédito é interrompida pelo esgotamento 
da capacidade de endividamento de acordo com a renda recebida, 
todo o cenário otimista se revela artificial.  Nunca ocorreu, de fato, 
um aumento da renda dos consumidores. Houve apenas uma 
capacidade de endividamento esgotada. A correção de rumos passa, 
necessariamente, por promoções de preços em liquidações de 
estoques não vendidos. Enquanto isso ocorre, não se produz mais e 
nem se investe. 

Esse diagnóstico ultraliberal da recessão é bastante diferente do 
diagnóstico keynesiano. Este enfatiza a redução da demanda efetiva 
em decorrência de expectativas pessimistas dos empreendedores 
para efetuar novos gastos em investimentos. Gastos governamentais 
substituiriam gastos privados, para solucionar o impasse, mesmo 
com maior endividamento público. Também a política de crédito 
público propiciaria uma taxa de retorno alavancada do setor privado. 

No diagnóstico dos seguidores da Lei de Say, pelo contrário, 
dado o sistema de preços relativos ser a principal fonte de informação 
dos empreendedores, uma flexibilidade nos preços de mercado é 
essencial para uma rápida recuperação. O governo turva essa 
correção caso adote uma política de crédito público capaz de 
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estimular a demanda agregada. Não incentiva a revisão dos preços 
dos bens oferecidos a um custo muito elevado face à demanda 
efetiva.  

A real capacidade de compra dos consumidores não reaparecer 
enquanto há crédi to a lém da poupança d isponível . Os 
empreendedores ineficientes não se corrigem. A produção continua 
em risco de descompasso com a demanda superestimada. Os 
empreendedores ineficientes se mantêm no mercado, fazendo não o 
melhor uso dos meios escassos como os mais eficientes conseguiriam 
fazer, caso fossem forçados. 

A acusação dos ultraliberais contra suposto maquiavelismo na 
política de crédito público chega a ser pueril. Dizem que os 
defensores do intervencionismo estatal querem abolir a Lei dos 
Mercados (ou Lei de Say) porque se a demanda não for criada apenas 
pela oferta, isto é, pelo trabalho-produção-e-venda, passando a 
crescer por causa do crédito independente da renda recebida pelos 
consumidores, então os mercados jamais serão eficientes e tenderão 
ao equilíbrio. Logo, o governo sempre terá de intervir ao não tolerar a 
espera da autorregulação do capitalismo de livre-mercado. 

Na concepção ultraliberal dos adoradores de + Mises - Marx, 
eliminar a divina Lei dos Mercados seria tão desastroso como abolir a 
Lei da Gravidade. Mas o crédito a eliminou. 

Capitalismo de Estado Totalitário e Bancos Públicos 

O trabalho de Karl Marx, Crítica do Programa de Gotha, escrito 
em 1875, é composto por um conjunto de observações críticas ao 
projeto de programa do futuro partido operário alemão. Apenas neste 
opúsculo Marx formulou, brevemente, toda uma série de ideias ainda 
vagas sobre as questões fundamentais da “teoria do comunismo 
científico”, tais como: a revolução socialista, a ditadura do 
proletariado, o partido único da classe operária, o período de 
transição do capitalismo para o comunismo, as duas fases da 
sociedade comunista, a produção e a distribuição do produto social no 
soc ia l i smo, os t raços fundamenta i s do comun ismo, o 
internacionalismo proletário. 
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Marx defendia a tese da inevitabilidade histórica de um estágio 
especial de transição do capitalismo para o comunismo, quando a 
forma de Estado corresponderia à “ditadura revolucionária do 
proletariado”. Essa doutrina ideológica parece ter sido ultrapassada, 
devido às experiências concretas das revoluções de uma vanguarda 
partidária em nome do proletariado. Essas antecipações históricas, ou 
melhor, “salto de etapa” para o SOREX – Socialismo Realmente 
Existente, levou ao totalitarismo antidemocrático, comandado por 
uma nomenclatura partidária. 

Na obra de Marx e Engels, há interpretação inovadora a 
respeito do capitalismo industrial até o seu tempo histórico. Seria 
incoerente desdobrar dela uma visão determinista do futuro, seja do 
capitalismo financeiro dos séculos XX e XXI, seja de eventual modo 
de produção socialista. No entanto, talvez na esperança de maior 
convencimento ideológico de operários a respeito do seu pressuposto 
papel de sujeito revolucionário, eles esboçaram um devir otimista. 

Devir como verbo de ação indica vir a ser, tornar-se, 
transformar-se ou devenir. Refere-se ao movimento ininterrupto, 
atuante como uma Lei Geral do Universo. Ela dissolve, cria e 
transforma todas as realidades existentes. Sua etimologia significa 
“tornar-se, começar a ser o que não era antes”. Por que Marx e 
Engels tinham essa expectativa otimista a respeito do futuro 
socialista depois da leitura pessimista do passado? 

As longas e heterogêneas experiências históricas de transição 
entre modos de produção escravista, feudalista e capitalista 
indicavam alguma razão científica para essa dedução determinista 
inelutável? A transição para um futuro modo de produção socialista e, 
posteriormente, comunista, se daria por uma ruptura súbita, um 
“golpe de sorte” ou, pior, um “golpe de Estado”?! Não, isso seria pura 
ficção científica. 

Lê-se, no pouco do efetivamente escrito por Marx e Engels a 
respeito de socialismo, uma forte convicção de, após a tomada do 
poder, a classe operária transformar a sociedade e promover a 
extinção do Estado. Nada mais contrastante com a realidade da 
Revolução Soviética – e outras revoluções “socialistas” posteriores –, 
onde partidos auto definidos como marxistas, após se apossarem do 
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Poder Estatal, eliminaram todos os demais partidos concorrentes e se 
tornaram o partido único de um Estado totalitário. 

Na verdade, Marx e Engels relegaram a segundo plano o exame 
aprofundado das possíveis transformações políticas necessárias para 
o Estado democrático em um modo de produção socialista. Eles não 
formularam uma teoria do Estado em regime democrático. 

Os socialistas se organizaram e conquistaram aparelhos 
sindicais e assentos nos Parlamentos, descobriram poderem obter 
benefícios sociais antes mesmo de chegarem ao modo de produção 
socialista. Para tanto, precisavam lutar, desde logo, por reformas no 
aparelho de Estado, entre as quais, bancos públicos. Não podiam 
deixar de inventar novas formas de ações comprometidas com o 
aperfeiçoamento da cidadania via ampliação dos Direitos Universais 
do Homem. 

A cooperação foi essencial para o desenvolvimento da 
humanidade. No entanto, foi necessário criar instituições defensivas 
contra os ataques da livre competição. Esse é o grande objetivo do 
Estado de Direito, porém os neoliberais clamam por direitos de 
propriedade privada ilimitados e um governo limitado. Os socialistas 
contrapõem a propriedade coletiva dos meios de produção e a 
regulação governamental. 

Ambos necessitam rever seus conceitos, partindo do consenso 
de, em uma sociedade livre e democrática, os indivíduos 
conquistarem direitos imprescritíveis e viverem de acordo com a 
obrigação geral de respeitar os direitos dos outros indivíduos. A 
direita necessita rever sua ideia de redução ao Estado mínimo e corte 
de direitos para caber no orçamento. Já é hora de a esquerda 
reconhecer o avanço histórico a ocorrer através da conquista de 
propriedade privada pelos homens comuns, isto é, “não-nobres”, seja 
de moradia e bens de consumo durável, seja de empreendimentos 
geradores de emprego. Além disso, regular o mercado não significa o 
travar ou extinguir. 

As reivindicações marxistas são: abolição da propriedade 
privada; extinção da herança; centralização do crédito; propriedade 
estatal de todos os meios de produção. As reivindicações 
socialdemocratas contrapõem: governo constitucional; liberdade de 
expressão, de imprensa, e de associação; representação político-
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part idár ia mais ampla por meio da re forma e le i tora l ; 
autodeterminação nacional ou autogoverno. 

Muitos militantes da esquerda desenvolvem a capacidade de 
organizar e reivindicar, repropondo valores próprios da cidadania: 
Direitos Universais do Homem. Na ação coletiva, isto é, na prática 
política, os grupos corporativos mais imediatistas reivindicam, entre 
os elementos de cidadania faltantes, os direitos econômicos não lhes 
reconhecidos. Embora a ideologia socialista leve em conta toda a 
humanidade, a pressão corporativista dos grupos organizados tem de 
ser atendida de imediato. 

Interações dinâmicas entre os direitos e deveres – civis, 
políticos, sociais, econômicos –da cidadania, componentes de um 
sistema complexo, propiciam a emergência da democracia 
socioeconômica e política. São condicionantes do crescimento 
sustentado com inclusão social em um ambiente complexo de plenas 
liberdades democráticas. Tal progresso gradual e reformista ocorre 
pelo processo de suas conquistas – e em suas defesas –, sem 
revoluções totalitárias, mas com re-evolução humana. 

Desde o plano New Deal contra os perversos efeitos sociais da 
Grande Depressão nos anos 30 do século XX, nos Estados Unidos, 
uma das lutas dos trabalhadores tem sido por acesso à democracia 
da propriedade, isto é, da casa própria, e à sociedade de consumo. 
As melhores oportunidades de educação pública, especialmente para 
os soldados norte-americanos, quando voltaram da II Guerra 
Mundial, associadas com financiamento de construção de casas nos 
subúrbios, se traduziram em uma significativa melhoria na qualidade 
de vida nos Estados Unidos. O american way of live não se espalhou 
logo. 

Os pais dos babies boomers foram a primeira geração a ter 
acesso significativo ao crédito ao consumidor. Eles compraram casa a 
prazo, seu carro a prazo, e seus eletrodomésticos a prazo. 
Paradoxalmente, houve conciliação entre consumo padronizado e 
individualismo libertário até os anos 60. Foi quando uma rebeldia 
cultural espraiou o gosto pela liberdade de expressão e consumo, no 
mundo jovem, inclusive na Euroásia. 

A sociedade ocidental de consumo em massa forneceu ao Leste 
Asiático não só um modelo a ser seguido (não antes adotado pela ex-
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URSS), como também um mercado mundial para seus bens de 
consumo baratos produzidos em grande escala. O inesperado foi o 
SOREX, ou “socialismo de mercado”, ter propiciado a revolução 
mundial no consumismo pelo comunismo. A inclusão em massa nesse 
mercado global é uma conquista social, apoiada por bancos públicos, 
e não deve ser menosprezada pela esquerda. 

Aliás, há polêmica a respeito da classificação do SOREX: a 
China é um “socialismo de mercado” ou um “capitalismo de Estado”? 
Ao “terceirizar a fabricação” para a China – em 2000, os Estados 
Unidos respondem por 26,6% e a China por 6,6% do total do valor 
adicionado gerado pela indústria mundial; em 2009, os números 
modificam-se para 18,9% e 15,6%, respectivamente, ou seja, os dois 
países em conjunto mantêm quase a mesma participação: de 33,2% 
para 34,5%.  

Esses percentuais revelam a extensão da transferência de 
atividade industrial dos Estados Unidos para a China, onde as 
corporações norte-americanas se aproveitaram do baixo custo da 
mão de obra e da grande escala de produção na China. Ao vender 
trilhões de títulos financeiros dolarizados ao Banco da China, para 
manter a paridade do dólar com o yuan, os Estados Unidos 
conseguiram usufruir de taxa de juros significativamente mais baixa. 
Os interesses geoeconômicos complementares entre as maiores 
p o t ê n c i a s e c o n ô m i c a s m u n d i a i s d e n o m i n a m - s e 
“Chimérica” (Ferguson; 2012). 

A expansão de gastos, originalmente desencadeada pelos 
incentivos adotados após a crise financeira mundial, contribuiu para 
impulsionar o crescimento da China nos últimos anos, porque os 
governos provinciais e as empresas tomaram empréstimos para 
construir estradas, aeroportos e apartamentos. O modelo de 
crescimento movido a endividamento concedido por bancos públicos 
faz a economia ficar cada vez mais alavancada, gerando, ao mesmo 
tempo, infraestrutura e emprego. 

Se a China tem um crescimento muito acima do esperado, 
deve-se basicamente ao aumento significativo do endividamento. 
Porém, bancos públicos, só financiando investimentos imobiliários, 
não acrescentam capacidade produtiva, reduzindo então o potencial 
de crescimento futuro. 
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Segundo Deos (2017), “no sistema bancário chinês, destacam-
se cinco grandes bancos comerciais públicos (conhecidos como big 
five), originalmente de propriedade integralmente estatal, mas 
convertidos, ao longo da primeira década do século XXI, em 
empresas abertas com capital público – preponderante – e privado. 
Em conjunto, detinham, em 2010, 49,2% dos ativos totais do sistema 
bancário. São também relevantes, nesse sistema, doze bancos 
comerciais de capital misto. Eles, igualmente, contam com capital 
público (são controlados pelas províncias) e privado e respondem por 
15,6% do total de ativos. (...). Adicionalmente, têm peso no sistema 
(8% do total de ativos) três bancos de desenvolvimento públicos, 
cujo capital pertence integralmente ao Estado. Em conjunto, esses 
vinte bancos detinham, em 2010, aproximadamente 72,8% do total 
de ativos do sistema bancário”. 

Integram o sistema bancário chinês também instituições com 
atuação geográfica restrita a determinadas localidades – províncias e/
ou cidades. Entre estas, 147 bancos comerciais das cidades, 85 
bancos comerciais rurais, 223 bancos cooperativos rurais, bem como 
2.646 cooperativas de crédito rural. Estes detinham, em conjunto, ao 
final de 2010, 25% do total dos ativos bancários. 

O sistema apresenta, ainda, quarenta bancos estrangeiros 
atuando plenamente no país. Operam no sistema, adicionalmente, 
noventa filiais de bancos estrangeiros, cuja participação no total de 
ativos é, contudo, pouco expressiva: 1,8%, em 2010. Entretanto, o 
capital externo aparece como acionista de algumas instituições 
chinesas, o que torna a sua participação neste sistema efetivamente 
superior. 

Quais lições a experiência do “capitalismo de Estado” (ou 
“socialismo de mercado”) chinês ao lidar com seus bancos públicos, 
amplamente predominantes no sistema financeiro, traz para reflexão 
dos brasileiros?  

Burlamaqui (2014), analisando a experiência chinesa a partir de 
uma perspectiva comparada, deduz o setor financeiro chinês 
combinar o gerenciamento da crise, evitando sua propagação, com a 
continuidade da implementação de um projeto estratégico de 
mudança estrutural. Os recursos financeiros são canalizados, 
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inicialmente, para usos produtivos na forma de investimentos em 
infraestrutura.  

A questão levantada por analistas ocidentais é se a China 
retoma sua busca por convergir aos padrões ocidentais – crescimento 
prudente e sustentável do crédito no longo prazo –, ou se busca um 
modelo alternativo ao conservador. Se o país seguir essa segunda 
trajetória, cabe indagar quais lições podem ser retiradas desta 
experiência para os demais países em desenvolvimento ou 
emergentes como os demais do BRIC. 

A adoção de um modelo alternativo para seus bancos é 
coerente com a própria trajetória recente de desenvolvimento 
financeiro chinês, cujo ponto de ruptura é a crise do Leste Asiático 
em 1997-1998. Antes dessa crise, nos anos de 1993 a 1997, o 
principal impulso da estratégia do Estado para o desenvolvimento do 
seu sistema financeiro consiste em uma política com três vertentes, 
cujo objetivo é, evidentemente, uma convergência para padrões 
ocidentais:  

i) liberalização, tanto das estruturas como das 
atividades do setor financeiro;  

ii) profissionalização das instituições financeiras, em 
particular, dos bancos; e 

iii) internacionalização, tanto da estrutura como das 
condições institucionais do setor financeiro. 

A crise do Leste Asiático, nos anos 90, continua Burlamaqui 
(2014), leva o governo chinês a desviar-se de tal busca. Em vez 
disso, decide-se atribuir outros objetivos ao sistema bancário: 
promover a estabilidade macroeconômica e o desenvolvimento 
econômico de longo prazo, assim como a responsabilidade social, 
além de enfatizar a resiliência financeira, ou seja, garantir a 
lucratividade com controle dos riscos. 

A partir de 1998, a ênfase das políticas passa a ser o auxílio 
dos grandes bancos estatais a reestruturar seus balanços, aperfeiçoar 
suas operações comerciais e, simultaneamente, reforçar o quadro 
regulatório. É uma estratégia de eliminação de dívidas inadimplentes 
com injeção de capital estatal e acelerado crescimento de 
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empréstimos saudáveis para reduzir a proporção dos ativos de baixa 
qualidade nos balanços dos bancos. A meta inicial de sanear os 
balanços e, assim, evitar falências bancárias e crises financeiras, é 
alcançada com êxito, segundo Burlamaqui (2014). 

A profissionalização dos bancos estatais também progride, 
rapidamente, culminando na emissão pública de ações em mercados 
externos. Enquanto isso, a liberalização controlada resulta em uma 
estrutura setorial suficientemente diversificada, e as disposições para 
a admissão da China à OMC em 2001, formalmente, expõem o setor 
à concorrência internacional.  

Porém, nenhum destes acontecimentos leva a uma transição do 
estilo tradicional de relacionamento bancário a um modelo de plena 
concorrência como dita o imaginário dos técnicos das agências 
financeiras multilaterais. O ocorrido é o oposto, conforme evidenciado 
no aumento da concentração dos empréstimos bancários em grande 
escala, principalmente, em empresas controladas pelo Estado.  

A expansão do crédito em 2008 e 2009 pode, portanto, ser 
compreendida como uma repetição da estratégia do Estado em 
promover a melhoria na capacidade de recuperação financeira e o 
crescimento econômico, agora, sob a liderança dos bancos. A 
liderança do Estado chinês, ainda de acordo com Burlamaqui (2014), 
claramente abandona a doutrina da resiliência financeira, entendida 
como a maximização do lucro e a minimização do risco bancário. Ela 
é vista, em si, como uma condição necessária (e muitas vezes 
suficiente) para a melhor contribuição das finanças para a 
estabilidade macroeconômica e o desenvolvimento econômico.  

A crença chinesa, ao contrário, é a resiliência financeira em si 
nem sempre constituir o principal objetivo do ponto de vista do 
desenvolvimento. Deve ser complementada e equilibrada por outros 
elementos capazes de reforçarem sua efetividade em tempos de 
crise, como a de 2008-2009.  

Os empréstimos bancários respondem pela maior parte do 
financiamento gerado pelo sistema financeiro chinês, segundo Cintra 
e Silva (2014). O mercado de emissão de dívida corporativa e o de 
ações persistem relativamente restritos. O mercado de títulos de 
dívida permanece dominado pelo governo, banco central e emissões 
de longo prazo dos grandes bancos de desenvolvimento. O volume de 
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transações no mercado secundário é relativamente baixo, pois os 
títulos, inclusive 35% dos bônus corporativos, são mantidos pelos 
investidores, em geral, os bancos estatais, até o vencimento. 

Dadas as restrições de atuação dos investidores estrangeiros no 
sistema financeiro doméstico, a dívida pública chinesa permanece nos 
portfólios dos bancos estatais. Apenas 1% da dívida do governo 
central está denominada em moeda estrangeira. Eles são forçados a 
aceitar a taxa de juros determinada pelo governo. A preservação 
desse mercado “cativo” para a dívida pública e para os títulos 
emitidos pelos bancos de desenvolvimento assegura também o 
controle da taxa de juros no âmbito doméstico. 

Lastreados por esses títulos de dívida pública, oferecendo baixo 
risco soberano, a capacidade de expandir o crédito, por meio de 
diversas instituições bancárias e não bancárias (3.949 no total), tem 
sido extraordinária, de acordo com Cintra e Silva (2014: 438). Os 
ativos totais do sistema financeiro estrito saltam de USS 3,3 trilhões 
em 2003 (204% do PIB) para US$ 25,0 trilhões em 2013 (270% do 
PIB). 

Esses financiamentos são, principalmente, concedidos por cinco 
grandes bancos comerciais públicos – Banco Agrícola da China, Banco 
da China, Banco de Construção da China, Banco Industrial e 
Comercial da China e Banco das Comunicações da China – cujos 
ativos saltam de US$ 1,9 trilhão em 2003 para US$ 10,8 trilhões em 
2013. São l iberados ainda por três grandes bancos de 
desenvolvimento públicos (policy banks) – Banco de Desenvolvimento 
da China, Banco de Desenvolvimento Agrícola da China e Banco de 
Exportação e Importação da China –, cujos ativos, por sua vez, 
crescem de US$ 256,7 bilhões para US$ 2 trilhões no mesmo período. 
Os bancos de desenvolvimento são financiados por títulos comprados 
pelos bancos comerciais (depósitos à vista, a prazo e poupança das 
famílias) para apoiar a agricultura, os projetos de infraestrutura e o 
comércio exterior. 

Por isso, conforme Cintra e Silva (2014: 438), “o setor 
financeiro chinês – bancos estatais, banco central e comissão de 
regulação bancária – desempenhou papel crucial nas gigantescas 
transformações estruturais chinesas, porque organizaram uma vasta 
rede de investimentos, promovendo setores, empresas, regiões e 
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infraestrutura. Desde o início das reformas, a formação bruta de 
capital fixo (FBCF) se manteve acima de 25% do PIB. Entre 2003 e 
2013, ultrapassou 40% do PIB. A taxa de crescimento do PIB atingiu 
dois dígitos em diversos momentos neste período”. 

As lições para os brasileiros dizem respeito ao valor da 
manutenção da soberania nac ional e da pr ior idade no 
desenvolvimento socioeconômico, acima da opção por ajuste fiscal-
financeiro em época de crise. Aqui, pelo contrário, os neoliberais só 
defendem a redução do papel do Estado, cortando seus gastos 
sociais, e dos bancos públicos, tolhendo seus empréstimos à 
infraestrutura, ao desenvolvimento urbano e à agricultura. Priorizam 
acima de tudo a resiliência financeira, entendida como a maximização 
do lucro e a minimização do risco bancário ou da eutanásia dos 
rentistas. 

Capitalismo de Estado Social-Desenvolvimentista e Bancos 
Públicos 

O grande mestre desenvolvimentista, Celso Furtado, deixou-nos 
como legado a síntese de sua obra em uma simples equação: 
desenvolvimento é igual a crescimento da renda e emprego mais uma 
política social ativa. Dela podemos deduzir o núcleo do pensamento 
social-desenvolvimentista a respeito de como reunir os aspectos 
econômicos e sociais em uma associação biunívoca. 

Os economistas keynesianos, em geral, buscam o objetivo do 
crescimento econômico através de dois conceitos-chave: a demanda 
agregada e a oferta agregada. Em curto prazo, consideram esta 
última dada e, consequentemente, tratam de controlar a primeira 
com diversos graus de utilização dos quatro instrumentos de política 
econômica básicos: política monetária, política fiscal, política cambial 
e controle de capital. Em longo prazo, registrado por mudança 
estrutural na capacidade produtiva, incentivam a expansão da oferta 
agregada com uma política de desenvolvimento. 

Daí, podemos observar três variáveis-metas socioeconômicas 
para serem atingidas com a manipulação de variáveis-instrumentos 
de política econômica e social em curto prazo e em longo prazo.  
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A primeira é a inclusão social de todos os cidadãos no mercado 
de consumo. Em economia de mercado e sociedade de consumo, a 
exclusão significa a existência de desigualdade social no acesso às 
benesses do desenvolvimento. Os desenvolvimentistas consideram 
inaceitável a discriminação de “cidadãos de 2a. categoria”. Para evitar 
os típicos problemas macroeconômicos conjunturais, inflação e 
desemprego no mercado interno e crise cambial no mercado externo, 
utilizam os instrumentos de política econômica de maneira 
consistente entre si. A política social como o aumento real do salário 
mínimo também é componente dessa estratégia de ampliação do 
mercado de consumo. 

A segunda é a criação de infraestrutura, seja a “econômica”, 
isto é, em energia (elétrica e petrolífera) e transporte (para 
mobilidade urbana e logística como estradas, portos e aeroportos), 
seja a “social” em desenvolvimento urbano com habitações e 
saneamento. Ambas são essenciais para o desenvolvimento 
socioeconômico. 

A terceira variável-meta é a elevação da produtividade. Esse 
objetivo não se restringe à maior eficiência no uso de máquinas e 
equipamentos por parte de trabalhadores. Inclui também a 
capacitação profissional com condições adequadas em educação e 
saúde. 

O grande desafio do social-desenvolvimentismo é criar aqui, em 
país ainda em desenvolvimento, um sistema de proteção social típico 
de país desenvolvido europeu, ou seja, um Estado de Bem-Estar 
Social. Exige o resgate das conquistas legislativas da Constituição de 
1988, ou seja, transformar “lei jurídica” em “lei de mercado”. Ela 
afirma, muitas vezes, “é direito de todos e dever do Estado”. Mas 
pouco trata de financiamento, isto é, de quem paga a conta – como 
socializar o custo da estatização dos gastos.  

Priorizou-se, corretamente, no início do governo social-
desenvolvimentista, em 2003, o ajuste das contas públicas sem 
quebrar contratos e evitando financiar os gastos públicos com novas 
dívidas. Foi preciso aumentar os impostos, para diminuir, 
relativamente, o endividamento público — e nem assim eles são 
suficientes para financiar serviços públicos de boa qualidade. No início 
dos anos 90, a carga tributária era de 24% do PIB. No período 
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2003-2015, girou em torno da média de 32,8% do PIB, baixa e 
regressiva em país cuja renda per capita anual de cerca de US$ 12 
mil é bem inferior às dos países de capitalismo maduro e tem 
distribuição de renda e riqueza muito concentrada. 

É fonte de conflitos de interesses a maneira pela qual os custos 
para os governos (federal, estaduais e municipais) são repartidos 
pela sociedade, via tributação regressiva ou progressiva. Luta-se pela 
universalização de direitos sociais, tendo em vista o país ter obtido 
relativo sucesso quanto à educação básica, ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) e aos benefícios previdenciários. 

É necessária a formação de opinião pública a favor dessa 
bandeira-de-luta estratégica em termos de conquista social. A ideia 
de focalização, colocando prioridade apenas no atendimento dos 
“mais pobres entre os pobres”, levaria à segmentação social e à 
progressiva mercantilização e/ou privatização dos serviços de saúde e 
educação. 

O nacional-desenvolvimentismo, historicamente, antes da Era 
Neoliberal (1980-2002), foi representado pela tríade nacionalismo - 
industrialização - intervencionismo. O social-desenvolvimentismo 
representa sua superação, porém, mantendo seu caráter 
progressista, através de sua substituição pela trinca perspectiva 
classista - estruturalismo - regulação. Reconhece ser necessário o 
papel do Estado deixar de ser um interventor ou produtor para se 
tornar um regulador ou indutor. Por meio de planejamento indicativo 
e coordenação indireta, seja via crédito dos bancos públicos, seja via 
participações do BNDESPAR e de fundos de pensão paraestatais, 
articula os grandes negócios estratégicos para o desenvolvimento 
socioeconômico brasileiro. Luta também pela melhoria da gestão 
pública e a formação qualificada de quadros de Estado.  

Defende o desenvolvimento sustentável. Ele procura satisfazer 
as necessidades da geração contemporânea, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 
necessidades. Significa possibilitar as pessoas, agora e no futuro, 
atingirem um nível satisfatório de desenvolvimento socioeconômico e 
de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso 
controlado dos recursos da terra e preservando as espécies e os 
habitats naturais. 
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De início, não chamou a atenção da opinião pública através da 
mídia, mesmo porque esta só se importava em estimular “a oposição 
moralista” e não se atentava para o projeto ideológico social-
desenvolvimentista. Gradualmente, o governo Lula começou a mudar 
o projeto de desestatização, esboçado no Governo Collor e assumido, 
gulosamente, no governo FHC. A mídia neoliberal e o empresariado 
liberal custaram a se dar conta do surgimento gradual de um novo 
capitalismo: o de Capitalismo de Estado Neocorporativista.  

Não perceberam o fenômeno sob o ponto de vista de 
conciliação de interesses trabalhistas e patronais para a adoção de 
um projeto de governo social-desenvolvimentista. O conceito 
originário da Ciência Política europeia – neocorporativismo – designa 
a mudança costumeira de ocorrer em governo com hegemonia de 
partido de origem trabalhista. Ele busca apoio político na sociedade 
civil organizada em corporações, ou seja, em lideranças de sindicatos 
e associações.  

De certa forma, aqui ocorreu isso, na primeira década do século 
XXI, através do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
(CDES). Também boa parte de grandes empresas passou a se 
associar com capital de origem trabalhista (fundos de pensão) para 
atender às políticas estratégicas de desenvolvimento, idealizadas por 
membros da casta dos trabalhadores organizados em aliança com 
membros da casta dos sábios-intelectuais de esquerda e da casta dos 
mercadores-industriais-empreiteiros.  

Quando perceberam o sucesso em reeleições e popularidade 
desse empreendimento, os ataques da imprensa, por meio de 
economistas e empresários neoliberais, ao governo social-
desenvolvimentista ficaram muito mais virulentos. A tática de 
alarmismo pré-eleitoral em 2013 se contrapôs aos indicadores 
macroeconômicos – taxa de inflação, taxa de desemprego, taxa de 
crescimento –, todos sob controle. A inflação inercial abaixo do teto 
da meta 6,5% ao ano, durante dez anos, era perfeitamente aceitável 
face à nossa memória inflacionária. Era cobrado sem jamais ter sido 
oferecido. 

Desde as privatizações da Era Neoliberal, os fundos de pensão 
paraestatais haviam aumentado muito sua participação em várias 
empresas privadas de diversos setores. Seus ativos, por exemplo, 
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somavam cerca de 50% acima da soma das fortunas dos 65 
bilionários brasileiros. Os principais – Previ, Funcef, Petros – eram 
patrocinados, respectivamente, pelo Banco do Brasil, Caixa e 
Petrobras. 

A crítica neoliberal passa a acusar ser essa uma estratégia 
maquiavelicamente arquitetada por governo de hegemonia 
trabalhista para o Estado, por meio dos fundos de pensão 
patrocinados pelas empresas estatais, regular os setores 
considerados estratégicos na economia brasileira. Esses fundos 
aumentaram sua participação em várias empresas, exigindo assentos 
nos Conselhos de Administração. Algumas delas, como as de 
petroquímica e a Vale, haviam sido privatizadas nos governos 
neoliberais anteriores. Elas voltaram ao controle estratégico do 
Estado neocorporativista. 

O capital de origem trabalhista passou a se associar aos 
grandes empreendimentos. Quando a Sadia quebrou, em 2008, como 
resultado de gestão temerária com abuso em operações com 
derivativos, os donos da empresa (famílias Fontana e Furlan) 
tentaram se socorrer junto ao BNDES tal como haviam feito com 
sucesso no passado várias outras empresas. Utilizavam-no como 
fosse um “hospital empresarial”. Dessa feita, o governo social-
desenvolvimentista recusou, impondo uma “solução de mercado” com 
a fusão da Sadia com a Perdigão. Esta já era controlada pelos fundos 
de pensão. Surgiu então a maior empresa de alimentos da América 
Latina: a Brazil Foods. 

Começando a entender a realidade do capitalismo brasileiro na 
retomada do crescimento após a crise internacional de 2008, os 
neoliberais perceberam nada do acontecido até então ter sido meros 
atos isolados de voluntarismo por parte dos fundos de pensão. Todas 
essas iniciativas contavam com o apoio estratégico do BNDES, sob o 
comando do governo social-desenvolvimentista.  

Por trás de todas essas operações estava o projeto de 
Capitalismo de Estado Neocorporativista. Ele associa capitais de 
origem privada nacional e estrangeira, estatal e trabalhista, para dar 
competitividade internacional às grandes empresas brasileiras, 
trazendo divisas para o País. Os fundos de pensão, junto com o 
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BNDESPAR, passaram a ser o braço financeiro desse novo modelo de 
gestão empresarial. 

Os neoliberais custaram a entender as mudanças a se processar 
na forma de o Estado brasileiro regular as estratégias empresariais, 
livrando-se da falácia ideológica do “capitalismo de livre mercado”. 
Passaram a criticar o “intervencionismo”, porque o BNDES teria 
decidido a apoiar algumas “empresas vencedoras” não só 
emprestando recursos, como também se associando para dividir 
riscos. Tornando-as multinacionais, elas tinham mais condições de 
enfrentar a competição internacional. 

A cr í t ica neol ibera l então se d i r ig iu ao Banco de 
Desenvolvimento porque “ele passou a apoiar, basicamente, setores 
produtores de commodities em vez de incentivar empresas de 
tecnologia de ponta”. Nessa crítica, os defensores do livre mercado 
não percebiam a aposta profunda em investimentos em educação (e 
“tecnologia de ponta”) só ter condições financeiras de ser feita com o 
Fundo Social de Riqueza Soberana a ser gerado com a extração e 
exportação de petróleo de águas profundas na camada do pré-sal. 
Isso ocorreria na próxima década caso não tivesse ocorrido o 
retrocesso político com o golpe. 

O País alcançou autonomia relativa em financiamento, haja 
visto o financiamento da construção da terceira maior hidrelétrica do 
mundo (Belo Monte) sem ter ocorrido endividamento externo similar 
ao comprometido na construção de Itaipu. Boa parte dos 
investimentos da Petrobras estava sendo financiada internamente.  

Porém, a conquista de autonomia tecnológica na indústria de 
transformação, diferentemente do já ocorrido na indústria extrativa, 
aérea (via Embraer) e na agricultura no cerrado (via Embrapa), 
exigiria um longo processo de se colocar foco e recursos nessa 
prioridade. Enquanto não se atingisse essa fase, a política industrial, 
por exemplo, através do novo regime automotivo, teria de atrair 
empresas estrangeiras para produzirem no Brasil e transferirem o 
domínio de tecnologia. 

O governo social-desenvolvimentista se distinguiu, entre 2003 e 
2014, pela adoção de políticas sociais ativas – Programa Bolsa-
Família, salário mínimo real, formalização do mercado de trabalho, o 
“tripé educacional” Pronatec-ProUni-Fies, Ciência Sem Fronteiras, 
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Farmácia Popular, Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, etc. Não foi 
apenas por razão de justiça social. Esta já teria sido suficiente para 
justificá-las, mas também foram adotadas com a finalidade de 
mobilidade social. O País chegou a ser o quinto maior mercado 
interno nacional em número de consumidores. 

O controle do capital estrangeiro, atraído pela dimensão desse 
mercado e pela paridade entre taxas de juros externa-interna, se deu 
tanto pelo imposto sobre operações financeiras (IOF) quanto pelas 
regras do regime automotivo. Este condicionava o usufruto do 
mercado interno ao investimento direto estrangeiro com transferência 
de tecnologia para a gradual nacionalização dos produtos.  

A justificativa para o pacote pesado de investimentos na 
extração de petróleo em águas profundas era a previsão de o Brasil 
se tornar, na terceira década do século XXI, o sexto maior produtor 
de petróleo do mundo, segundo entidades como a Agência 
Internacional de Energia. Entre reservas provadas e volumes 
potencialmente recuperáveis, já se tinham equivalentes a 27,4 
bilhões de barris de óleo, sendo a contribuição do pré-sal da ordem 
de 57%. Em 2003, quando não se tinha descoberto o pré-sal, as 
reservas eram estimadas em 8 bilhões de barris de óleo equivalente. 

A Petrobras estava trabalhando para produzir 4 milhões de 
barris de petróleo por dia (bpd) no período 2020-2030. O Brasil, 
como um todo, incluindo as companhias estrangeiras, estaria 
produzindo um pouco mais de 5 milhões bpd e exportando cerca de 
1,8 milhões bpd. Justificava-se, então, todo o empenho 
governamental para não comprometer esse futuro cheio de 
possibilidades para o desenvolvimento. 

Para descobrir as reservas de petróleo na camada do pré-sal e 
operar com eficiência em águas ultra profundas, a Petrobras 
desenvolveu tecnologia própria, atuando em parceria com 
universidades e centros de pesquisa. Contratou, internamente, 
sondas de perfuração, plataformas de produção, navios, etc. Usou 
recursos capazes de movimentavar toda a cadeia da indústria 
nacional de energia. Por isso, os investimentos na área do pré-sal 
chegariam a US$ 82 bilhões até 2018, caso não houvesse 
interrupção.  
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A miopia dos investidores de O Mercado levou-os a enxergar 
apenas “de perto”, e não em longo prazo. Parte deles vendeu suas 
ações em função da regulação dos preços dos combustíveis, isto é, da 
política da Petrobras atender prioritariamente ao País em vez dos 
interesses imediatistas de seus acionistas minoritários. A 
desvalorização das ações levou, no final de 2013, a Petrobras ter 288 
mil acionistas, 27% abaixo do recorde de quase 400 mil investidores 
atingido pela empresa ao fim de 2010, quando realizou a mega 
capitalização de R$ 120 bilhões. 

Havia a possibilidade do País, na próxima década, emancipar-se 
de problemas no seu balanço de pagamentos pela exportação de 
petróleo extraído do pré-sal. Assim, como alavancou o financiamento 
a terceira maior hidrelétrica do mundo (Belo Monte) sem 
endividamento externo, esperava-se com os financiamentos dos 
bancos públicos se conseguir erguer a indústria do petróleo no Brasil. 
O mercado de capitais aqui é relativamente raquítico, embora tenha 
contribuído em parte com a capitalização da Petrobras. Houve apoio 
de investidores estrangeiros. Isoladamente, a iniciativa particular 
brasileira não consegue fomentar o desenvolvimento econômico. 

Na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu 
(PA), também não se recorreu ao endividamento externo do País – 
como ocorreu no caso de Itaipu nos anos 70. Pelo contrário, o BNDES 
concedeu empréstimo de R$ 22,5 bilhões para o projeto, o maior da 
história do banco. O valor financiado correspondeu a 78% do total a 
ser investido na hidrelétrica (R$ 28,9 bilhões). 

A usina, construída na região amazônica, com 11,2 mil 
megawatts (MW) de capacidade instalada, representa 33% da 
expansão de capacidade prevista no país entre 2015-2019. Ela é a 
terceira maior usina hidrelétrica do mundo, atrás da chinesa Três 
Gargantas (22,5 mil MW) e da binacional Itaipu (14 mil MW). 

Pa r a r e s u m i r, o C a p i t a l i s m o d e E s t a d o S o c i a l -
Desenvolvimentista era uma estratégia de investimentos em 
infraestrutura e logística com maturação em longo prazo, indo além 
dos mandatos presidenciais, em conjunto com políticas sociais ativas. 
Infelizmente, o golpe de 2016 retirou energia da empresa 
(Petrobras), justamente, no centro dessa estratégia nacional. Sem 
ela, não se obterá o FSRS (Fundo Social de Riqueza Soberana) para 
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investir em Educação (75%), inclusive Ciência & Tecnologia, e Saúde 
(25%) – e aproveitar a oportunidade histórica do País dar um salto 
na qualidade de vida de seu povo. 

Volta da Velha Matriz Neoliberal e Bancos Públicos 

Para não ser “engenheiro-de-obra-feita” (com a fácil sabedoria 
ex-post) e se entender a mudança no regime fiscal-monetário, no 
primeiro mandato do Governo Dilma, é necessário se recolocar no 
contexto de 2011. A estimativa oficial era a de a relação entre dívida 
líquida e PIB, então em 36,4%, tenderia para 31,3% em 2014. 
Concluiu-se ser possível mudar o regime fiscal-monetário, fazendo 
inclusive desonerações fiscais. Somando a diminuição das tarifas de 
energia elétrica, abriria espaço relativo nos custos das empresas 
industriais. Elas estavam perdendo competitividade internacional, 
devido à moeda nacional apreciada – em 31/07/2011, a cotação era 
de apenas R$ 1,55/US$. 

Observou-se o fluxo comercial e de capital com o resto do 
mundo e a dedução foi a situação brasileira estar bem adequada de 
modo a alterar a relação câmbio/juros. Só não se observou a 
tendência de queda da relação lucro/salário. Os estrategistas se 
surpreenderam, depois do primeiro semestre com o “regime 
macroprudencial”, com a explosão da bolha de commodities em 
setembro de 2011. Finalmente, a crise mundial tinha chegado ao 
País. 

Deu-se início à denominada “Cruzada da Dilma” contra os 
maiores juros reais do mundo. Isso era correto. O incorreto foi 
quando se impôs uma perda de capital aos investidores, inclusive 
empresas não-financeiras, ao forçar a troca de títulos pós-fixados por 
prefixados, e depois, em abril de 2013, voltando a elevar os juros. 
Eles reagiram cortando gastos, seja de consumo, seja de 
investimentos, para sua recomposição patrimonial. Com a 
consequente desaceleração econômica, mas ainda se mantendo baixa 
a taxa de desemprego até o final de 2014, naturalmente, caiu a 
produtividade. 

Os neoliberais não justificam porque a NMM (Nova Matriz 
Macroeconômica) teve efeitos imediatos positivos e danosos no 
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segundo mandato. Em 2015, voltou a VMN (Velha Matriz Neoliberal) 
com seus resultados imediatamente negativos.  

Houve dez anos (2005-2014) com taxa de inflação abaixo do 
teto da meta inflacionária (6,5%) e logo 10,7% de inflação em 2015 
(VMN), devido ao choque liberalizante de tarifas públicas e elevação 
dos preços de combustíveis quando a cotação do petróleo estava em 
queda.  

Houve também queda contínua do desemprego de 12,3% da 
PEA em 2003 para 4,8% da PEA em 2014. Com a VMN subiu a taxa 
de desemprego. Registrou-se a criação líquida de 14.453.000 vagas 
formais no mercado de trabalho entre 2003 e 2014 (1.204.416 vagas 
em média anual) contra perda de 1.625.000 vagas em 2015 (VMN).  

Finalmente, em lugar da queda da taxa de juros real de 12,8% 
aa em 2003 para 2,2% aa em 2013 (NMM) houve a elevação do juro 
real para 6,3% aa em 2016 (VMN). Pior, a VMN continua com o 
“austericídio” (austeridade mais suicídio) após o golpe. 

Os golpistas criticam até hoje a chamada “Cruzada da Dilma” 
contra os juros altos na economia brasileira. Desde a primeira Era 
Neoliberal, tanto os nominais, quanto os reais, se localizam no “topo 
do mundo”, isto é, nos primeiros lugares do ranking mundial. 

Essa “cruzada” se constituiu em uma experiência inédita na 
história econômica recente do Brasil. No entanto, os neoliberais 
saíram em defesa da riqueza financeira, pois ganham muito mais com 
a renda do capital financeiro em lugar da renda do trabalho. Na 
defesa ideológica do idealizado “capitalismo de livre-mercado” contra 
a intervenção governamental se esconde um interesse particular 
concreto: o enriquecimento pessoal da maneira mais fácil, ganhando 
os maiores juros do mundo. 

Este juro superior ao do resto do mundo é fruto de uma 
intervenção arbitrária da diretoria do Banco Central do Brasil no 
mercado do dinheiro. Nele, há um excesso de liquidez. Ele levaria a 
Selic-mercado para nível muito abaixo da Selic-meta estipulada pelo 
COPOM (Comitê da Política Monetária) caso não houvesse controle da 
liquidez por meio de operações compromissadas.  
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O principal fator expansionista da base monetária era as 
operações cambiais do próprio Banco Central. Ao comprar dólares 
atraídos pela disparidade da taxa de juro interna face à internacional, 
aumentava a reserva cambial e provoca a abundância de liquidez. 
Este impacto monetário do balanço de pagamentos era esterilizado 
via operações de open Market.  

No gerenciamento do “excesso de liquidez”, por causa de sua 
paranoia em busca de sua única meta, a inflação, a Autoridade 
Monetária usava e abusava de seu único instrumento de combate: a 
taxa de juro básica. Gerenciava a liquidez, diariamente, para a Selic-
mercado atingir a Selic-meta. O Mercado, protegido do risco da 
“eutanásia do rentista”, a agradecia pelo vício de excesso de liquidez 
e juro alto. 

Alguém duvida do auto interesse dos dirigentes do Banco 
Central com um único mandato: combater – custe o que custar para 
a sociedade em termos de depressão e desemprego – a taxa de 
inflação colocada arbitrariamente acima do teto da meta? 
Considerando a ética pública (e profissional), esses colegas se 
aproveitam também do efeito da taxa de juro elevadíssima suas 
riquezas financeiras pessoais!  

Eles deveriam se declarar impedidos de tomar tal decisão 
unilateral, devido ao conflito de interesses. Não à toa, juro em 
espanhol é interés, em francês é intérêt e, em inglês, taxa de juro é 
interest rate. Em “português brasileiro”, é taxa de interesse próprio. 

Em nome de que defenderá a renda real do trabalho, a 
Autoridade Monetária acaba só beneficiando a renda do capital. 
Comparando: a taxa do juro média real na Era Neoliberal 
( 1 9 9 5 - 2 0 0 2 ) f o i 1 5 , 1 % a . a . o u 1 , 2 % a . m . ; n a E ra 
Socialdesenvolvimentista (2003-2014), 6,6% a.a. ou 0,5% a.m.. 
Enquanto isso, o salário real caiu em média anual de -1,05% na 
primeira e cresceu em média anual de +1,1%. Resultado: o capital 
financeiro acumulado entre dez/1994 e dez/2014 se multiplicou por 
sete; o aumento do salário médio real foi apenas 8%. Certamente, 
nenhum desempregado concorda com essa prioridade total ao 
combate à inflação, em defesa contra a “eutanásia do rentista”, 
quando seu poder aquisitivo, devido à remuneração mensal perdida, 
foi reduzido a zero. 



  40

Se os neoliberais defendem – de fato e não de direito – um 
Banco Central independente, ele deveria ser como é em outros 
lugares do mundo: com um duplo mandato, isto é, responder tanto 
pela queda da taxa de inflação quanto pela alta do desemprego. 
Senão, essa missão “social” (sic) de só aumentar o juro torna-se o 
melhor emprego do mundo. É só elevar, eternamente, a taxa de juro 
de modo o sujeito ganhar a renda de seu capital financeiro e ainda a 
reputação profissional perante a O Mercado. Este ganha por essa 
ação discricionária, porque ela não só evita a “eutanásia do rentista” 
como também o compensa muito. Louva o dirigente do Banco Central 
por não ser dovish. 

Ser dovish se refere ao tom da linguagem usada para descrever 
uma situação e as implicações associadas para ações discricionárias. 
Por exemplo, se o Banco Central se refere à inflação em um tom 
dovish, é improvável seus dirigentes tomarem ações agressivas. 
Dovish às vezes significa conciliador. É o oposto do hawkish. 

Então, ser dovish descreve um comunicado do Banco Central 
indicativo da postura da Autoridade Monetária quanto à taxa de 
inflação e, em consequência, à taxa de juro. Na prática, há anos essa 
instituição econômica brasileira se tornou extrativista, pois extrai 
renda da maior parcela da população. Ela paga impostos em favor de 
uma minoria recebedora de juros pagos pelos títulos de dívida 
pública. A política fiscal de obtenção de superávit primário tenta, em 
vão, cobrir o déficit nominal elevado por causa dos juros 
disparatados. 

Os golpistas de O Mercado, inclusive a casta dos industriais da 
FIESP. Esta sobrevive com rendimentos não-operacionais de suas 
empresas. Todos se enfureceram contra a Dilma, devido à sua 
“cruzada” em combate aos juros mais elevados do mundo. 
Jocosamente, apelidaram esta política econômica de “Nova Matriz 
Macroeconômica” em contraponto à Velha Matriz Neoliberal dos “juros 
sempre na lua”. 

Com a volta dessa Velha Matriz Neoliberal, quando Joaquim 
Levy assumiu a direção do Ministério da Fazenda, a caderneta de 
poupança perdeu competitividade face aos fundos de investimentos 
financeiros. Desde janeiro de 2015, com exceção do mês do 
pagamento do décimo-terceiro (dezembro), a captação líquida 
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tornou-se negativa: sai mais recursos em vez de entrar. Os depósitos 
da poupança constituem o mais popular instrumento de substituição 
da conta corrente bancária, porque não cobra tarifas e paga juros, 
embora muitas vezes tenha rendimento abaixo da taxa de inflação. 
Historicamente, a Caixa tem 1/3 do mercado de captação de 
depósitos de poupança. 

Primeiro, M1 (meios de pagamento restritos: papel-moeda em 
poder do público e depósitos a vista) e depósitos de poupança (DP) 
perderam competitividade e Market-share a partir da retomada 
abrupta da elevação da taxa de juro em 17 de abril de 2013. A Selic 
saiu de 7,25% a.a. e subiu continuamente até 14,25% em 29 de 
julho de 2015, mantendo-se depois por quinze meses nesse elevado 
patamar, apesar da queda da taxa de inflação. Isto resultou em um 
aumento expressivo da taxa de juro real, oferecida em outros 
produtos financeiros remunerados em % de CDI: CDB/LCI/LCA e FIFs 
ganharam participação no M4 (meios de pagamentos amplos) após 
essa retomada. Também com o decorrente desemprego houve 
retiradas de depósitos de poupança. 

Segundo, os mesmos meios de pagamentos amplos, quando 
apresentados em relação à renda dos investidores, cuja proxy 
agregada é o PIB, dão a perceber os juros compostos resultarem em 
crescimento das participações relativas do capital acumulado. No 
agregado M4, estas participações saíram de 78,2% em dezembro de 
2010 e atingiram 99% do PIB em maio de 2017, principalmente, 
devido aos Haveres Não-Monetários, isto é, ativos financeiros 
remunerados com juros. Isto indica uma maior absorção financeira do 
excedente econômico gerado (ou valor agregado) a cada ano para 
capitalizar esse saldo. 

Outro exercício estatístico interessante é estimar quanto as 
a p l i c a ç õe s f i n an c e i r a s s e avo l umam po r “ s ob ra s d e 
renda” (principalmente do trabalho) ou por capitalização dos juros, 
ou seja, por renda do capital financeiro incorporada ao principal 
cumulativamente. Para se aproximar dessa realidade, na tabela 
abaixo, a cada Haver Financeiro Não-Monetário, há uma primeira 
coluna (em R$ mil) com valores reais verificados e uma segunda 
coluna com valores hipotéticos capitalizados com a taxa média diária 
de juros anualizada em 252 dias úteis sobre o saldo real do fim do 
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ano anterior. Em uma terceira coluna, calcula-se a diferença entre a 
primeira e a segunda. 

Então, quando as diferenças entre o real e o hipotético são 
positivas, indicam entrada de novos recursos naquele produto 
financeiro; quando as diferenças são negativas, indicam saída de 
recursos daquele produto financeiro. Por essas proxies, os títulos 
privados em poder do público (CDB/LCI/LCA, etc.) perderam recursos 
durante a “cruzada” (tendência de queda da taxa de juro) e depois se 
mantiveram relativamente “intocáveis”. Dado o incentivo fiscal, a 
opção certeira foi deixar os saldos se capitalizando, ou seja, os juros 
compostos fazendo seu trabalho enquanto os investidores assistiam 
passivamente o enriquecimento crescente.  

!  

Os investidores retiraram recursos dos FIF em 2013, pois 
perderam dinheiro com a “marcação-a-mercado” (Market-to-Market) 
dos prefixados, devido à retomada da elevação dos juros. Passaram a 
investir mais em LCI e LCA pós-fixados (% de CDI), respectivamente, 
um funding mais caro para a Caixa e o Banco do Brasil.  

No discurso de posse como Ministro da Fazenda, o ex-
administrador de recursos de terceiros no Bradesco, Joaquim Levy, já 
demonstrava indignação com a vantagem competitiva por causa da 
isenção fiscal desses produtos de captação. Eram mais disponíveis 
nos bancos públicos, a Caixa com grande carteira de crédito 
imobiliário e o Banco do Brasil com carteira de crédito agrícola, face 
aos fundos de carregamento de títulos de dívida pública, 
administrados (não exclusivamente) por bancos privados. Viu, depois, 
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haver sério ônus social com a retirada de fontes de financiamento dos 
bancos públicos. 

Vamos, em seguida, comparar os grandes números dos bancos 
por origem de capital: públicos, nacionais privados e estrangeiros. 

!  

De início, percebe-se, em termos de ativos totais, os bancos 
públicos ainda não eram predominantes face a todos os privados, 
embora tivessem maior participação confrontando-a com as dos 
privados nacionais e estrangeiros, respectivamente, 45%, 40% e 
15%.  

Em carteira de títulos e valores mobiliários, os públicos tinham 
1/3, os privados nacionais, metade, e os estrangeiros pouco menos 
que 1/5. Em carteira de crédito, os públicos sim predominavam com 
55%, os privados nacionais tinham pouco mais de 1/3 e os 
estrangeiros pouco mais de 1/10.  

Ao contrário do dito por seus críticos, as provisões para crédito 
em liquidação dos bancos públicos era, proporcionais às operações de 
crédito com 45%. A inadimplência era inferior à dos privados 
nacionais, devido às modalidades de crédito em seus nichos de 
mercado. Os estrangeiros não “escondiam lucros” de seus acionistas, 
tendo também provisão proporcional ao crédito concedido. 

Quanto a depósitos, os públicos captavam quase a metade 
(49%), os privados nacionais, 40% e os estrangeiros mantinha a 
proporção da captação próxima à da concessão de crédito com 12%.  

Completamente distinta era a capitalização dos bancos por 
origem de capital: o Estado brasileiro não capitalizava seus bancos na 
mesma proporção feita pelo setor privado porque o patrimônio líquido 
dos públicos era apenas 20% do total, enquanto os privados 
nacionais equivaliam a 53% e os estrangeiros, 19%. Isso significava 
os públicos fazerem maior alavancagem financeira, isto é, 
demonstravam maior capacidade da empresa em emprestar com 
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recursos de terceiros de modo a maximizar os efeitos da variação do 
lucro operacional sobre os lucros por ação dos controladores. 

No entanto, quando se analisa o ranking de lucro líquido, a 
disparidade de apropriação entre os públicos (21%), privados 
nacionais (65%) e estrangeiros (14%) era notável. Podia ser pela 
divisão de tarefas entre missão social e ação comercial dos primeiros, 
adequação das diversas atividades bancárias por critério de maiores 
fontes de receitas, disparidade de despesas com pessoal e custos 
administrativos e/ou produtividade devido à inovação financeira ou 
tecnológica. Isto sem considerar os distintos Market-share de cada 
banco em diversos produtos bancários e localidades do mercado. 

Examinando o passivo exigível percebe-se, como esperado, 
uma certa similitude com as participações do ativo total. Quando o 
desagrega, surpreende o fato de os bancos privados nacionais 
estarem captando mais depósitos à vista (não remunerados por 
juros) em lugar dos públicos, principalmente porque o Banco do 
Brasil ter uma clientela cativa de funcionários públicos.  

Em compensação, os públicos captam mais depósitos de 
poupança, tanto com destino imobiliário (Caixa) quanto com destino 
rural (BB). “Dinheiro comprado” via depósitos a prazo tem o mercado 
dividido de acordo com os percentuais das carteiras de crédito, 
demonstrando esse ser o funding principal dessas operações, 
enquanto as captações no mercado aberto lastreiam as carteiras de 
títulos e valores mobiliários.  

Quanto a recursos de aceites e emissão de títulos, 61% das 
Letras Financeiras (LF) são captadas por privados nacionais, 58% de 
outros títulos (LCI, LCA, etc.) são captados por públicos. As LFs são 
espécies de debêntures de bancos carregados em carteiras próprias 
ou de terceiros (em fundos); as LCI/LCA são emitidas lastreados no 
excesso do crédito concedido acima da exigibil idade de 
direcionamento de 65% dos depósitos da poupança. 
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!  

O ranking de Market-share da carteira de crédito de Pessoa 
Física revela, na modalidade de maior volume concedido 
(financiamento habitacional com 33%), os bancos públicos 
dominavam amplamente (82%), pois a Caixa tinha concedido 2/3 
desses financiamentos realizados entre 2003 e 2016. A segunda 
modalidade era empréstimo com consignação em folha (18%) onde 
os públicos detêm quase a metade. No crédito rural e agroindustrial 
(13%), a liderança era também dos públicos por causa do Banco do 
Brasil.  

A liderança dos privados nacionais era ampla em cartão de 
crédito (11% entre as modalidades) com 62% do mercado, veículos 
(9%) onde dominavam 54%, e empréstimo sem consignação em 
folha (6%) com pouco mais da metade do mercado. Empréstimos no 
exterior para Pessoa Física tinha menor participação (3%), mas os 
privados nacionais tinham 81%, bem acima dos estrangeiros (15%) e 
dos públicos (3%). 

!  

Na carteira de crédito para Pessoa Jurídica, apesar da chamada 
“desindustrialização”, as indústrias de transformação ainda recebem 
pouco mais de 1/5 do crédito total. Mais da metade era concedido 
pelos bancos públicos. Eles lideravam também serviços de utilidade 

1 - Público 862004767 146.411.999 37010046 15245056 444406854 34894456 152601987 29595560 1838804
% do total 53% 49,76!% 38% 11% 82% 19% 70% 31% 3%
2 - Privado 
Nacional 566606649 120.007.208 50787960 78847449 69729675 111276689 45241755 45707116 45008787

% do total 35% 40,79!% 52% 54% 13% 62% 21% 47% 81%
3 - Privado 
Estrangeiro 201077635 27.806.689 9754642 50736721 28097068 33423938 21163095 21571250 8524222

% do total 12% 9,45!% 10% 35% 5% 19% 10% 22% 15%
Total 1629689051 294225896 97552648 144829226 542233597 179595083 219006837 96873926 55371813
% do total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% de cada 
modalidade 1 0 0 % 18% 6% 9% 33% 11% 13% 6% 3%

Fonte: Ba nco Centra l do Bra sil -  SI SBACEN -  m a rço de 2 0 1 7  -  va lores m onetá rios em  R$  m il
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pública (85%), indústrias extrativas (75%), administração pública 
(99%), transporte, armazenagem e correio (60%). Praticamente 
dividiam os mercados de agropecuária e assemelhados com os 
nacionais privados (40% para cada), comércio e reparação de 
veículos (idem), e de construção (41% contra 45%). Ficavam bem 
abaixo no crédito para Pessoa Jurídica no exterior com 10%, 
enquanto os nacionais privados tinham 83% e os estrangeiros 7%. 
Era a segunda maior modalidade de crédito para empresas com 18% 
do total da carteira. 

!  

Cerca de 44% do crédito concedido a Pessoa Jurídica era 
destinado a grandes empresas. Quase 2/3 desse crédito Corporate 
era realizado por bancos públicos. Eles predominavam também para 
microempresas com 52% do total. Para pequenas e médias, embora 
agregassem maior valor concedido, ficavam abaixo da soma dos 
privados nacionais e estrangeiros. 

!  

Tipo!de!Controle!
Acionário

Total!da!
Carteira!de!

Pessoa!Jurídica
Micro Pequena Média Grande

1 - Público 887.063.341 60.266.184 71.211.168 200.072.064 523.928.162
% do total 48,43!% 51,93!% 47,93!% 45,41!% 65,06!%
2 - Privado Nacional 713.684.967 42.374.002 54.412.562 165.760.324 183.883.406
% do total 38,96!% 36,51!% 36,63!% 37,62!% 22,83!%
3 - Privado Estrangeiro 230.977.384 13.416.345 22.939.183 74.740.252 97.459.669
% do total 12,61!% 11,56!% 15,44!% 16,96!% 12,10!%
Total 1831725692 116056531 148562913 440572640 805271237
% do total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
% de cada modalidade 100% 6% 8% 24% 44%

Fonte: Ba nco Centra l do Bra sil -  SI SBACEN -  m a rço de 2 0 1 7  -  em  R$  m il
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Um dado interessante diz respeito à quantidade de operações 
realizadas por tipo de controle acionário. Os bancos públicos 
realizavam 21%, os nacionais privados 68% e os estrangeiros 11%. 
Analisando o número de clientes, surpreendentemente, a estatística 
publicada pelo Banco Central do Brasil revelava o Bradesco ter 22% 
do total e o Itaú 20%, bem acima dos números do BB (12%), da 
Caixa (9%) e do Santander (8%).  

O “big five” brasileiro tinha 71% da clientela e fazia 75% das 
operações. Uma razão para as lideranças do Bradesco e do Itaú, em 
atendimento massivo, era serem bancos digitais, combinando 
tecnologia inovadora e adequando-se aos clientes populares através 
de transações financeiras cada vez mais simples e baratas. Em geral, 
a tecnologia de acesso remoto, seja pela internet banking, seja pelo 
mobile banking, era mais amigável aos seus clientes se comparada à 
paranoia de segurança dos públicos. 

!  

Em todas as regiões brasileiras, a presença de bancos públicos, 
especialmente da Caixa, era mais favorável ao crédito, pois eles 
concediam mais da metade do crédito em todas elas. Aliás, o Sudeste 
era a única região onde os privados quase “empatavam”.  

No exterior, a presença creditícia dos nacionais privados era 
muito superior com 83% desse mercado. Ele representava 11% do 
total do sistema financeiro nacional.  

Carteira de Crédito Ativa - Quantidade de Clientes e de Operações março/2017

Instituição Quantidade 
de Clientes

Quantidade 
de Clientes

Quantidade 
de 

Operações
BRADESCO 27.302.528 22% 29%
I T AU 25.754.997 20% 22%
CAI X A ECON OM I C A FEDERAL 15.056.827 12% 10%
BB 11.725.941 9% 8%
SANTA NDER 10.302.133 8% 6%
SUBTOTAL "BI G FI VE" 90.142.426 71% 75%
VOTORAN T I M 3.579.669 3% 1%
BMG 2.859.253 2% 1%
PAN 2.377.206 2% 1%
BCO CSF S.A. 2.043.876 2% 1%
BNP PARI B AS 1.943.428 2% 2%
BANRI SUL 1.763.688 1% 2%
CIT IBAN K 755.731 1% 1%
MERCANTIL DO BRASI L 752.718 1% 0%
BANCO DO NORDESTE DO BRASI L 720.943 1% 0%
SUBTOTAL 106.938.938 85% 85%
S ISTEMA F INA NCE IRO NACI O NAL 126.374.203 100% 100%
Fonte: Banco Central do Brasil - SCR - março 2017
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Quando se individualiza cada instituição, chamava a atenção 
Itaú e Bradesco concederem abaixo da média de 47% do sistema 
financeiro para o Sudeste em favor do crédito no exterior, 
respectivamente, 38% contra 40% e 45% contra 20%. 
Diferenciavam-se dos públicos. Estes, com exceção do Banco do 
Brasil (5%), não faziam empréstimos externos. 

!  

Inanição dos Bancos Públicos 

Economistas pós-keynesianos e desenvolvimentistas não 
reduzem tudo à Curva de Phillips, isto é, a um trade-off entre inflação 
e desemprego, e a um único instrumento de política econômica em 
curto prazo: política monetária de juros. Polemizam com os 
monetaristas por causa desse reducionismo. 

A política econômica em curto prazo busca o realinhamento de 
todos os preços básicos, via regulação, e não fica apenas na espera 
do “livre-mercado” reagir à elevação da taxa de juro básica. 
Keynesianos utilizam como variáveis-instrumentos a política fiscal e 
de tarifas, a política monetária-creditícia e de juros, a política de 
controle de capital e câmbio. Visam atingir variáveis-metas: 
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desemprego e renda do trabalho; inflação e renda do capital; 
superávit do balanço de pagamentos. 

Os social-desenvolvimentistas somam a abordagem 
estruturalista ao keynesianismo, ou seja, adotam políticas setoriais e 
políticas sociais de renda para superar eventuais “pontos de 
estrangulamento”. Estes provoam distorções no sistema de preços 
relativos. Além de regular a demanda agregada, combinando os 
diversos instrumentos de modo consistente, ao mesmo tempo 
incentivam o crescimento da oferta agregada. 

A escolha de nomes e/ou escolas de pensamento econômico 
para conduzir o Ministério da Fazenda é uma decisão crucial, pois 
muda o contexto de forma irreversível a não ser à custa de grandes 
prejuízos, danos e ônus social. Sem colocar toda a culpa em um 
“bode-expiatório”, a manutenção no cargo do mesmo Ministro da 
Fazenda – e seu discurso triunfalista da NMM (Nova Matriz 
Macroeconômica) –, exibindo confiança excessiva no sucesso da 
retomada do crescimento em 2010, mostrou-se um equívoco. Era 
hora de mudar para outra concepção de política econômica, em 
especial, a fiscal. 

Pior ainda foi o “estelionato eleitoral” com a escolha de um 
Ministro da Fazenda – e seu discurso derrotista da VMN (Velha Matriz 
Neoliberal). Ele representava mais o programa derrotado na eleição 
de 2014: o da aliança entre as castas dos mercadores-financistas e 
dos oligarcas-regionais governantes.   

A prova da dosagem excessiva em controle da demanda 
agregada via política de juros e política fiscal ficou à vista: deflação à 
custa de 14 milhões de desempregados e todos os efeitos 
encadeamento perversos de uma Grande Depressão. Há desespero 
de muitas pessoas sem ocupação e renda, inclusive da classe média 
recebedora de alta renda. Estavam pedindo empréstimos para 
sobreviverem ou se restabelecerem. 

A política econômica leviana, logo no início da gestão, deu um 
choque inflacionário com liberalização de tarifas. Ficou quase um ano 
completo, até 18 de dezembro de 2015, só fazendo ajuste fiscal. 
Cortou a capitalização dos bancos públicos e, com isso, o crédito. 
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Sim. Houve erros na condução da política econômica pré-2015, 
entre outros, os seguintes. A desoneração fiscal foi concedida só com 
a exigência de manutenção de emprego e, assim, do poder de 
barganha dos trabalhadores, sem a contrapartida de investimentos 
por parte dos empresários. A política de extinguir o título pós-fixado e 
forçar o prefixado com a tendência de baixa da taxa de juros foi um 
equívoco. Quando o Banco Central do Brasil se assustou, com quebra 
de oferta por causa de seca, houve reversão súbita da política 
acertada de queda dos juros e, consequentemente, MtM (“marcação-
a-mercado”) com perda de riqueza. Foi um exagero o grande volume 
de repasses do Tesouro Nacional para a atuação anticíclica do BNDES.  

Mas não se deve “jogar o bebê fora junto com a água do 
banho”. Foram acertadas, entre outras medidas, a “cruzada” para 
abaixar a taxa de juro mais elevada do planeta, o financiamento às 
obras em hidroelétricas, mobilidade urbana, aeroportos e estádios, a 
depreciação gradual da taxa de câmbio, a manutenção das políticas 
de valorização real do salário mínimo e de transferência de renda, o 
incentivo ao emprego. 

!  

O autor da tabela acima, Rugitsky (2017: 16), afirma: “o 
consumo agregado foi impulsionado, entre 2004 e 2011, pelo 
aumento do percentual dos salários na renda e pela redução da 
disparidade salarial – ambos resultantes de políticas que elevaram o 
poder de barganha dos trabalhadores, como a valorização do salário 
mínimo e o Bolsa Família, e do padrão setorial do crescimento 
econômico –, bem como pela expansão do endividamento familiar – 
fruto, em parte, da autorização do crédito consignado. Já o 
investimento agregado foi estimulado pelo crescimento do 
investimento público, pelo aumento dos termos de troca e pela 
elevação do nível de utilização da capacidade produtiva instalada. Tais 
impulsos mais do que compensaram o desestímulo representado pela 
queda do percentual dos lucros na renda [devido ao aumento do 
custo unitário do trabalho acima da produtividade, perda da 

Aceleração!e!Desaceleração!do!Crescimento!no!Brasil:!2004-2016!-!Taxas!de!Variação
Determinantes!

do
Crescimento 2004-2011 2012-2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Endividamento!Familiar* 10,4 -3,3 4,1 -0,1 -2,7 -4,9 -5,7 -9,1
Investimento!Público 10,9 -4,9 -12,6 5,9 7,0 -2 -30,4 n.d.
Termos!de!Troca 4,3 -5,6 7,9 -5,8 -2,1 -3,4 -11,0 3,1
Utilização!de!Capacidade 0,5 -2,2 -0,2 -0,3 -1,3 -2 -5 -3,8
Fonte:!RUGITSKY,!Fernando.!Antimilagre!Econômico!Brasileiro.!Rumos!março/abril!2017.!pp.!16-17
Obs.;!* !Excluindo!crédito!imobiliário;!endividamento!como!percentual!da!renda!disponível!(série!com!início!em!2005)

Boom!das!Commodities Reversão Desaceleração!Lenta!(Recessão) Desaceleração!Rápida!(Depressão)
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competitividade com importados, e queda do lucro não operacional 
ou financeiro]. Assim, o crescimento tanto do consumo quanto do 
investimento, acompanhados no início pelo crescimento das 
exportações líquidas permitido pelo boom das commodities, 
resultaram em um crescimento acelerado da demanda agregada. 
Esse crescimento, por sua vez, estimulou o aumento da parcela dos 
salários na renda, incentivando ainda mais o consumo”. 

A desaceleração do período posterior pode ser, então, explicada 
pela inflexão dos determinantes da demanda agregada. “Em um 
primeiro momento, entre 2011 e 2013, alguns desses determinantes 
ainda estimulavam a demanda, enquanto outros já a estavam 
pressionando para baixo e o nível da utilização da capacidade 
instalada contrai-se lentamente. Em 2014 e 2015, no entanto, os três 
determinantes caíram e a contração da utilização de capacidade 
ganhou velocidade, resultando em queda no PIB desde 2015. O 
percentual dos salários na renda, por sua vez, continuou aumentando 
até 2013 e caiu apenas em 2014. [A redução se agravou com a 
Grande Depressão de -9,2% do PIB em 2015 e 2016]. A dependência 
do crescimento entre 2004 e 2011 dos termos de troca não pode ser 
controlada. Algumas políticas (de redução da disparidade salarial e de 
expansão do crédito às famílias), cujos efeitos tendiam a se esgotar, 
contribuíram para explicar a desaceleração em seguida” (Rugitsky; 
2017: 17). 

Contudo, apenas levando em consideração as mudanças 
estruturais passadas pela economia brasileira, no período, é possível 
encontrar razões para o tamanho da depressão. Entre 2004 e 2011, 
houve, simultaneamente, redução da desigualdade salarial e as 
transformações na estrutura produtiva.  

A primeira levou a uma alteração na composição do padrão de 
consumo, com a difusão para a base da estrutura social de hábitos de 
consumo antes restritos aos grupos relativamente mais ricos. Tal 
mudança repercutiu nos preços relativos e impactou a estrutura 
produtiva através do crescimento relativo do setor de serviços. Isto 
teve reflexo na estrutura do emprego, ampliando o percentual de 
empregos de remuneração intermediária. Esta alteração teria levado 
à redução adicional da disparidade salarial, dando outro impulso à 
demanda agregada. 
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Os limites logo apareceram. O primeiro foi a inflação de 
serviços. “Enquanto os termos de troca favoreceram a apreciação 
cambial, até 2011, a variação dos preços dos produtos 
comercializáveis manteve-se abaixo na meta de inflação, 
compensando a variação dos preços dos serviços. Com a reversão 
dos termos de troca, no entanto, e com a desvalorização cambial 
colateral, essa compensação deixou de ocorrer e a inflação passou a 
acelerar, resultando em efeitos negativos sobre o consumo e em 
pressões políticas para contrair a demanda” (idem; ibidem). 

O segundo limite estava relacionado à inserção externa da 
economia brasileira. “A mudança na estrutura produtiva observada 
tende a ter um impacto negativo sobre as elasticidades-renda do 
comércio exterior, reduzindo a taxa de crescimento compatível com 
equilíbrio das transações correntes” (id.; ibid.). A contínua 
deterioração do saldo de transações correntes do Brasil, desde 2009, 
foi em parte uma manifestação dessa regressão da estrutura 
produtiva e, em outra parte, devido ao protecionismo alastrado em 
economias afetadas pela crise mundial. 

A conclusão do autor é estruturalista. “[Tudo] isso não significa 
a crise atual ser reflexo dos erros cometidos pelos governos passados 
e dos excessos permitidos no período de abundância, como sugere a 
visão convencional, a fim de defender uma guinada liberal não capaz 
de gerar prosperidade, a não ser para os muito ricos. Significa, no 
entanto, uma estratégia, combinando crescimento com redução de 
desigualdades, deve levar em consideração seus impactos sobre a 
estrutura produtiva, para conseguir evitar se acumularem tensões de 
modo a perder as conquistas alcançadas” (id.; ibid.). 

Como se alterou o comportamento dos bancos públicos após a 
reviravolta em 2015 com a volta da Velha Matriz Neoliberal? 
Passaram a viver a inanição de capital para alavancagem financeira 
dos créditos com destinos setoriais prioritários: agrícola, habitacional, 
à infraestrutura e regional. Antes de analisar seus indicadores de 
desempenho e resultados, vamos resumir a atuação anticíclica 
anterior deles. 

Feil & Slivnik (2017: 2) mostram: “depois da retração verificada 
como resultado dos programas de reestruturação do SFN, na década 
de 1990, a crise internacional iniciada em 2007 ensejou as condições 
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necessárias para a reativação do crédito público por meio de sua 
atuação contracíclica. O movimento de ampliação na participação dos 
bancos públicos federais (BPFs), observado entre junho de 2008 e 
dezembro de 2015, apesar de contínuo, guarda diferenças. Elas 
podem ser melhor explicitadas, dividindo-se o período em sete fases 
distintas, conforme explicitado no Gráfico 1. Ele compara a taxa de 
crescimento da economia, medida pelo Produto Interno Bruto (4 
trimestres sobre os 4 trimestres anteriores, ou seja, anual) com o 
crescimento das operações de crédito dos cinco BPFs e das demais 
instituições do Sistema Financeiro Nacional”. 

!  

!  

As sete fases citadas por Feil & Slivnik (2017: 3-4) foram:  
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i) jan/2000-jul/2003: queda abrupta das operações de crédito 
dos bancos federais como reflexo da cessão de grande parte da 
carteira de Crédito Imobiliário da Caixa para a Empresa Gestora 
de Ativos – EMGEA; 

ii) set/2003-jun/2008: política de expansão do crédito 
(crédito / PIB de 24,2% para 34,7%) aliada à redução da 
inflação, à menor taxa de juros, ao crescimento da economia e 
aos avanços no ambiente regulatório – crédito consignado, a Lei 
de Falência, o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do 
BCB, patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, 
valor incontroverso, instrumentos de crédito e securitização 
imobiliária (CCI, LCI, CCB, CRI) e agrícola (CRA, LCA), prêmio 
do seguro rural, microcrédito, contas correntes simplificadas, 
PSH no OGU, Proagro Mais,  etc.;  

iii) jun2008-set/2009: crescimento real de 11,8% no total do 
saldo de operações do SFN, dissimulando a gravidade do efeito 
contágio da crise mundial sobre a economia brasileira; 
excluindo-se os bancos públicos federais, a taxa média 
trimestral de crescimento das operações de crédito do SFN, 
neste período crítico, desacelerou para 5,5%, enquanto esses 
bancos públicos observaram taxa média trimestral de 
crescimento de 23,2% em seu saldo de operações em termos 
reais com a atuação anticíclica; 

iv) set/2009-set/2010: a taxa média trimestral de crescimento 
da oferta de crédito nos bancos públicos federais desacelerou 
um pouco, para 21,7%, nesse período, movimento diferente do 
observado no restante do SFN, onde se verificou ligeira 
aceleração na taxa média para 7,5%; 

v) set/2010-set/2011: a taxa média trimestral de crescimento 
do saldo de operações de crédito dos bancos públicos federais 
foi de 10,7% e o restante do SFN registrou variação de 13,8%; 
a despeito do melhor desempenho deste agrupamento, iniciou-
se um período de desaceleração no aumento da oferta de 
crédito do conjunto do SFN, estendido até dezembro de 2015; 

vi) set/2011-jun/2013: a taxa média trimestral de crescimento 
do saldo de operações de crédito dos bancos públicos federais 
foi de 14,2%, e o restante do SFN cresceu em média a 5,2%, 
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não sendo suficiente para arrefecer a desaceleração na oferta 
de crédito do conjunto do SFN, para 9,2%, mesmo com a 
redução da taxa básica de juros (de 12,50%, em agosto de 
2011, para 7,25%, entre outubro de 2012 e abril de 2013) e a 
política de redução dos spreads bancários liderada pelo BB e 
Caixa; 

vii) jun/2013-dez/2015: os bancos públicos federais convergem 
com o movimento de desaceleração já observado no restante 
do SFN, desde setembro de 2010, com a taxa média trimestral 
de crescimento da oferta de crédito deles desacelerando para 
7,7%, neste período, chegando ao ponto mais baixo da série 
analisada em dezembro de 2015 (1,0%), e o restante do SFN 
registrou taxa média trimestral de crescimento de apenas 
0,9%; no mês de dezembro de 2015, a taxa de variação do 
saldo de operações do SFN, exclusive os bancos públicos 
federais, se torna negativa em -4,3%, ponto mais baixo até ao 
de setembro de 2009, no auge do impacto da crise financeira 
internacional sobre a economia brasileira. 

Muitas críticas de economistas neoliberais não estão baseadas 
em dados oficiais. Criticam o governo social-desenvolvimentista “por 
acreditar os juros reais ser apenas o resultado de uma conspiração do 
sistema financeiro” e “por ter iniciado uma agressiva redução das 
taxas de juros, tanto a SELIC, quanto a cobrada pelos bancos 
públicos”. Dizem, por exemplo: “o resultado foram as crescentes 
perdas para os bancos públicos e o aumento da taxa de inflação. 
[Inflação de serviços e seca?!] Segundo contas que fizemos na 
Reliance, a taxa de inadimplência hoje dos bancos públicos nos 
créditos livres está próxima de 10% e mais do que o dobro da dos 
bancos privados” (Pessôa; 2017: 3). 

Com liderança em empréstimos consignados em folhas de 
pagamento e imobiliários com alienação fiduciária, ambos de baixo 
risco, e representando 51% do estoque do SFN, é de se duvidar 
dessa acusação. Diversamente, utilizando o Banco Central como fonte 
de dados, Cunha, Carvalho e Prates (2015: 47) registram: “o avanço 
dos bancos públicos no mercado de crédito doméstico no período em 
tela [até junho de 2015] não resultou em deterioração da qualidade 
da sua carteira de crédito. Pelo contrário, a inadimplência dessas 
instituições manteve-se praticamente no mesmo patamar, próxima de 
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2%, percentual bem inferior aos registrados nas instituições privadas 
nacionais e estrangeiras (ver gráfico 1.10). Além do menor risco de 
crédito dos empréstimos com recursos direcionados, analisados a 
seguir, também é provável o perfil da carteira de recursos livres da 
Caixa e do BB ter melhorado no período. Isto porque, no âmbito de 
suas estratégias concorrenciais de ampliar as respectivas fatias de 
mercado mediante a oferta de crédito em condições de prazo e custo 
mais favoráveis, estas instituições possivelmente conquistaram 
clientes de bom risco dos seus concorrentes privados, fenômeno 
oposto à chamada ‘seleção adversa’”. 

!  

Entretanto, comparando-se as provisões para crédito em 
liquidação de dezembro de 2014 e março de 2017, inverteram-se as 
participações relativas dos bancos por tipo de controle acionário. No 
final da Era Social-Desenvolvimentista, as dos bancos públicos 
representavam 40% do total do sistema financeiro nacional e as dos 
privados nacionais, 44%. No final do 1o. trimestre de 2017, os 
públicos tinham feito o equivalente a 44,5%, superando os 43,5% 
dos privados nacionais. Os estrangeiros diminuíram suas provisões 
nesse período recente de 16% para 12%. 

Os autores citados confirmam a ação dos bancos públicos 
federais nesse período após a explosão da crise mundial ter ido além 
do seu papel anticíclico. “A Caixa no crédito habitacional, o BNDES no 
crédito à infraestrutura e inovação tecnológica e o BB no crédito rural 
garantem a oferta de crédito a esses setores de alto risco ou baixo 
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retorno. Além disso, os bancos públicos federais também procuram 
reduzir as desigualdades regionais mediante sua atuação no mercado 
de crédito e, a partir dos anos 2000, passaram a promover a inclusão 
bancária da população de baixa renda. (...) estas instituições 
financeiras desempenham funções estruturais no mercado de crédito. 
Elas independem da fase do ciclo econômico e não são preenchidas 
pelos bancos privados, devido à sua baixa lucratividade e/ou alto 
risco” (id.; ibid.). 

Quanto aos indicadores de desempenho e resultados, na nova 
Era Neoliberal (2015-17), há um movimento comum dos “big six” 
bancos no sentido de ajuste conservador. 

!  

Nem todos os bancos privados se destacam em cobertura 
(receita de prestação de serviços sobre despesas de pessoal) e 
eficiência (quanto menor a relação despesas totais / receitas totais é 
maior a eficiência), mas sim em rentabilidade dos ativos (ROA). A 
maior alavancagem financeira dos públicos é devido à menor 
capitalização permitida por seu controlador, o Tesouro Nacional. Todos 
esses indicadores de desempenho dizem respeito ao foco de cada 
qual por origem de capital. Os privados se atentam mais para as 
ações comerciais lucrativas e os públicos para suas missões sociais, 
isto é, destinarem créditos agrícolas, imobiliários e à infraestrutura a 
setores prioritários para a sociedade brasileira, embora não sejam os 
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mais rentáveis. Mas há uma diferença notável entre os públicos e os 
privados: a soma de receita por prestação de serviços (RPS) e rendas 
de tarifas bancárias (RTB) em relação à margem financeira líquida 
(RBIF) é superior nos primeiros, talvez pela Caixa prestar serviços 
públicos e pelo BB obter ¾ de suas rendas de tarifas só com conta 
corrente (26%), administração de fundos (16%), seguros e 
previdência (13%), cobrança (7%), garantias (7%) e cartões (6%). 

Crítica ao Diagnóstico e à Receita Neoliberal para Bancos 
Públicos 

Economistas neoliberais defendem a redução do papel dos 
bancos públicos na economia brasileira. Partindo de um diagnóstico 
errado – "a crise mundial acabou em 2009" –, indo contra todos os 
dados estatísticos, eles deduzem um diagnóstico errado e daí uma 
terapia também equivocada. Afinal, se já estava superada a maior 
crise mundial, desde 1929, logo no ano seguinte, desdenham a 
continuidade da atuação anticíclica dos bancos públicos! 

O que está por trás desse raciocínio é a velha hipótese 
neoliberal, falseada pela realidade dos fatos, de o desenvolvimento 
do mercado de capitais não ocorrer no Brasil por causa do BNDES. 
Segundo essa interpretação, o modelo de financiamento 
desenvolvimentista adotado no Brasil inibiria o mercado de capitais.  

O argumento do “crowding-out financeiro” é os bancos públicos, 
tendo fundos sociais como passivos, restringirem o crédito privado de 
longo prazo, sobretudo na ausência de mobilidade internacional de 
capitais. As empresas se tornam cada vez mais dependentes do 
governo para se financiarem e, ao serem abastecidas por ele, 
reduzem a demanda por instrumentos alternativos de financiamento 
privado. Em síntese, a iniciativa particular não inicia nada porque o 
Estado brasileiro inicia tudo. 

No Brasil, em casos como o do BB, da Caixa e do BNDES, a 
implantação de instrumentos de governança incriminadores da 
política pública de escolha dos clientes é a solução alternativa 
encontrada pelos neoliberais. A venda de lotes expressivos de ações, 
a montagem de Conselhos de Administração independentes do 
governo (e dependentes do setor privado), e a fiscalização 
discriminatória do Banco Central são apontadas como um second best 
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face ao first best da privatização total. Esta não ocorre porque a 
opinião pública, informada pelas corporações, resiste contra a 
privatização desses bancos. 

Na perspectiva conservadora, os bancos públicos brasileiros se 
tornarão irrelevantes ou desaparecerão por inanição – estado de um 
organismo que carece de um elemento indispensável à sua vida. A 
intenção dos neoliberais é levá-los, gradualmente, a um estado de 
esgotamento ou de extremo enfraquecimento, por falta de 
capitalização por parte do seu controlador, o Tesouro Nacional. Dessa 
forma, seus colegas do mercado financeiro aproveitam as 
oportunidades mais lucrativas sem a concorrência deles. 

Economistas neoliberais louvaram a substituição da TJLP pela 
TLP, vinculada à rentabilidade das NTN-B de 5 anos. Isto provocou a 
revolta até de parte da casta dos mercadores-industriais. 
Curiosamente, a subcasta de sábios neoliberais defende o capitalismo 
idealizado como contraponto ao capitalismo real, em uma economia 
com atraso histórico, implantado por capitalistas de “carne e osso”. 

Sua falação ocorre com base na tosca Teoria Neoclássica dos 
Fundos de Empréstimos. Desta mescla da virtude religiosa da 
parcimônia (“adiamento do consumo presente em troca de consumir 
mais no futuro”) com a da ambição (“elevar a capacidade produtiva 
futura devido à ganância por lucro”) nasceria, neste pensamento 
econômico inspirado no mecanicismo da Física newtoniana, um 
equilíbrio geral perfeito. A variável taxa de juro a ele se ajustaria. 

Neste mundo abstrato, não há a fixação de uma taxa de juros 
básica de referência (SELIC) pelo Banco Central para instituições 
oligopolistas. Estas atuam no mercado interbancário via CDI, 
estabelecendo um “mark-down” (% de CDI) na captação de recursos 
dos “milhões de poupadores e milhares de investidores” e um “mark-
up” (spread creditício) de modo a cobrir custos administrativos e 
fiscais, risco de inadimplência e margem de lucro. 

Os neoliberais demonstram desconhecer as instituições 
brasileiras, tipicamente de uma economia de endividamento bancário, 
e a estrutura produtiva nacional. Com essa abstração do mundo real, 
abandonado como fosse apenas “um parâmetro fora-do-modelo”, 
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simplesmente, defendem transformar a realidade de maneira a 
enquadrar em seu modelo de equilíbrio geral. 

Agora, deixam de lado a SELIC, para adotar a NTN-B. A ela se 
reporta na MtM (“marcação-a-mercado”) de sua taxa de juros 
prefixada — além de sua correção pós-fixada pelo IPCA –, como 
referência para o custo de oportunidade.  

Historicamente, os investidores tomavam como referência, para 
suas decisões de investimento em longo prazo, a taxa de retorno 
alavancada por subsídio. A “taxa longa” passará a ser composta por 
uma sucessão de “taxas curtas”. O longo prazo será resultante de 
seguidas conjunturas. O critério de decisões imaginado por 
neoliberais seria a comparação entre a taxa interna de retorno de um 
projeto estratégico de longo prazo e a taxa de juros da dívida pública 
marcada a mercado em cada mudança de conjuntura. 

Assim, um investimento em longo prazo, cuja postura financeira 
típica é Ponzi, isto é, quando as entradas de caixa só ocorrerão após 
o longo período de maturação — por exemplo, uma hidrelétrica é no 
mínimo de oito anos — e até lá só acontecem saídas de caixa, mesmo 
sendo imprescindível para a construção da infraestrutura necessária 
ao País, será descartado.  Será considerado pela casta dos sábios-
tecnocratas neoliberais como um investimento cujo retorno previsto, 
sendo inferior à taxa básica, “a sociedade brasileira não está 
espontaneamente disposta a financiar”. 

Essa postura financeira Ponzi era antes possível no País por 
causa do financiamento com longo prazo para iniciar a amortização, 
quando o projeto já estivesse gerando entradas de caixa. A partir da 
TLP, haverão diversos ciclos inflacionários, durante a maturação do 
projeto de investimento, onde ele não estará gerando recebíveis 
indexados à inflação como salvaguarda, mas cujos custos financeiros 
estarão indexados. As atuais autoridades econômicas, compostas por 
egressos do mercado financeiro, cinicamente, sugerem aos 
investidores fazerem hedge no mercado privado de derivativos. Ora, 
o plano de negócio em longo prazo comporta o elevado custo dessa 
proteção?! 

No fundo, defendem a privatização desnacionalizante. Os 
neocolonizados somam a este apelo ao capital estrangeiro uma 
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cutucada crítica aos empresários subdesenvolvidos. Eles, afinal, não 
se resignam ao futuro inelutável de “submissão ao Império”. 

Apelam até para um populismo demagógico com a finalidade de 
defenderem seu credo ideológico canhestro de “igualdade de 
oportunidades”. Pregam o Estado brasileiro se restringir a financiar as 
áreas de Saúde e Educação. Deveriam ter acrescentado a Segurança 
Pública, pois na ausência de iniciativas particulares não haverá 
ocupações suficientes para empregar a quinta maior população 
economicamente ativa do mundo – e será de se esperar certa 
rebeldia social. 

Em síntese, para os neoliberais, ou se financia em condições de 
mercado produzidas pela maior taxa de juros real do mundo ou não 
se financia nada. Depois de defenderem essa barbaridade, ainda 
criticam o corporativismo em defesa de aposentadorias especiais com 
salário integral. Criticam porque essa postura, supostamente, não 
incentiva o adiamento do consumo para providenciar a Previdência 
Complementar. 

Esqueciam-se de outro detalhe: apenas 8,4% da população 
ocupada – total de 89,5 milhões de pessoas, sendo apenas 34 
milhões com carteira de trabalho – recebiam mensalmente acima de 
cinco salários mínimos (R$ 4.650,00). Logo, somente cerca de 7,5 
milhões tinham as condições necessárias, isto é, eventual sobra de 
renda acima do padrão de gastos familiares, para investir na 
denominada “poupança”.   

Havia pouco mais de dez milhões de investidores em Fundos e 
Títulos e Valores Mobiliários (6,5 milhões de varejo tradicional com 
riqueza financeira per capita de R$ 50 mil, 3,5 milhões de varejo de 
alta renda com R$ 175 mil, e 115 mil clientes Private Banking com R$ 
7,7 milhões). Isto, desconsiderando os 59,4 milhões de depositantes 
de poupança com saldo médio per capita de R$ 10.275,25 no final do 
ano de 2016. 

Esses sábios-neoliberais se arvoravam de entender mais sobre 
o que é melhor para o capitalismo do mundo real em lugar dos 
próprios capitalistas! Contrapunham o capitalismo de livre-mercado, 
idealizado com concorrência perfeita, ao denominado pejorativamente 
de capitalismo de compadrio. Esse ideal para os neoliberais, 
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infelizmente, não propicia condições realistas para haver 
empreendimentos geradores de emprego. 

Eles aproveitam a oportunidade pol í t ica do “golpe 
parlamentarista no presidencialismo de coalização brasileiro” para 
tentar impor um irrealista capitalismo de livre-mercado com 
concorrência perfeita. Os social-desenvolvimentistas alertam: o pior 
oportunismo acontece quando um político diz não lhe importar a 
impopularidade. Comete estelionato eleitoral com a implementação 
de um programa governamental não eleito. Porém, “seu voo é curto”, 
porque a base governista se submeteria a futuro escrutínio em 
regime democrático – e o establishment seria derrotado. 

Os neoliberais argumentavam a aprovação da reforma cortaria 
os elevados benefícios da Previdência Social no Brasil, frente a 
padrões internacionais, elevando a poupança doméstica no longo 
prazo e reduzindo a expansão dos gastos públicos. Contribuiria assim 
para o declínio definitivo da taxa natural de juros. Mesmo sendo 
hipotética, a priori, dizem conseguirem a estimar de modo a 
estabelecer corretos juros de mercado. 

É uma falsa hipótese. Poupança ex-post é um resíduo contábil 
obtido pela diferença entre fluxos de renda e de consumo em dado 
ano civil. É registrado apenas para equilibrar as Contas Nacionais 
estimadas com base em partidas dobradas. Não tem nada a ver com 
o funding total de financiamento, isto é, o M4 mais o déficit do 
balanço de transações correntes e as emissões no mercado de 
capitais. Equivale hoje ao valor do PIB. O que importa, em economia 
de endividamento bancário, é o financiamento — e não o que o 
neoliberal chama de “poupança” na Contabilidade Social. 

Paradoxalmente, de acordo com o diagnóstico neoliberal, os 
juros do crédito com recursos livres eram elevados porque os juros 
do crédito com recursos direcionados eram baixos. Se não houvesse a 
contrapartida do crédito direcionado por bancos públicos, a potência 
do aperto monetário do Banco Central do Brasil seria muito maior, 
arrochando mais salários e provocando maior desemprego. Isto 
resolveria o problema da inflação mais rapidamente. “O mal, feito de 
uma vez só, é mais rápido e eficiente”. 

O neoliberal se esquece da assimetria da política monetária. Ela 
é eficiente para colocar a economia em uma Grande Depressão, mas 
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ineficiente para a retirar dela. Quanto mais se aprofundar essa 
depressão, sem crédito direcionado anticíclico, mais difícil será a 
retomada do crescimento sustentado.  

Na ausência de empatia, não lhe importa os efeitos colaterais 
gerados como a perda de renda e ocupações por parte de gente 
pobre. Ele apenas se preocupa com a manutenção real do poder 
aquisitivo dos salários e evitar a eutanásia dos rentistas, caso a taxa 
de inflação ultrapasse a taxa de juro prefixada.  

O neoliberal trata um preço básico, isto é, os juros Selic, 
arbitrado de maneira discricionária pelo COPOM, como fosse um 
destino irremediavelmente submetida estaria a Nação brasileira. 
Apesar do visível pacto da diretoria do Banco Central com a renda da 
casta dos rentistas, aliás, à qual pertence, ele sempre a defende. Ele 
não a considera responsável, ou mais adequadamente, culpada por 
suas decisões. 

Argumenta o Banco Central necessita dar uma overdose para os 
viciados na alta taxa de juros brasileira porque os empréstimos do 
crédito direcionado pelos bancos públicos não são afetados. A fixação 
da TJLP é feita de uma forma discricionária e independente do ciclo 
monetário. A nova TLP será formada pela variação do índice oficial do 
regime de metas de inflação, o IPCA, e uma taxa de juros mensal 
prefixada com base no rendimento real do maior instrumento de 
captação de recursos de longo prazo do governo, as Notas do Tesouro 
Nacional – Série B (NTN-Bs) de cinco anos. Este costuma oscilar na 
mesma direção dos apertos e afrouxamentos nos juros. 

A política monetária do Banco Central tiraria a autonomia da 
política de crédito do BNDES. Restava ser demonstrada a hipótese de 
a nova TLP reduzir custos fiscais e ampliar a potência da política 
monetária em benefício de toda a sociedade. Uma grande depressão 
provocada e prolongada, artificialmente, levaria à queda da 
arrecadação fiscal e beneficiaria apenas a renda do capital financeiro. 
O controle monetário seria geral e não teria mais freios 
amortecedores sob forma de crédito direcionado a setores 
prioritários. Não haveria só mais corte de consumo na demanda 
agregada, mas também de investimentos na expansão da oferta 
agregada. 
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Isso pouco importa para os neoliberais, pois o que lhes 
incomoda são empresas, em vez de fazerem operações estruturadas 
no mercado de capitai, tomarem empréstimos do BNDES e pagarem 
a TJLP em valor menor se comparado ao custo de captação do 
Tesouro, cuja referência é a taxa Selic vigente. Este subsídio implícito 
eles calculam como um custo anual aos contribuintes calculado pela 
multiplicação dessa diferença percentual pelo estoque do crédito do 
Tesouro ao BNDES. 

Este cálculo é impreciso. O custo deveria ser calculado como 
uma média ponderada entre os indexadores de todos os títulos de 
dívida pública, considerando os deságios estabelecidos nos leilões dos 
títulos prefixados. E o benefício deveria contabilizar, entre outros, os 
dividendos pagos pelo BNDES ao Tesouro Nacional, a arrecadação 
fiscal propiciada pela multiplicação da renda, o maior nível de 
empregos, a maior oferta agregada propiciada pelo financiamento da 
ampliação da capacidade produtiva. 

Os neoliberais defendiam os subsídios passassem a ficar 
explícitos no Orçamento para serem submetidos ao crivo da 
sociedade e serem reavaliados periodicamente pelos seus 
representantes no Congresso Nacional. O problema é a sociedade não 
confiar nesses “representantes” eleitos com financiamento corrupto e 
por eles só defenderem o próprio interesse. Na realidade, orçamentos 
paralelos, administrados pela casta de sábios-tecnocratas, têm uma 
longa tradição profícua para o desenvolvimento do País. Eles 
permi t i ram ag i l idade na implementação de programas 
governamentais para o desenvolvimento, tipo “50 anos em 5”, desde 
a época do nacional-desenvolvimentismo com Getúlio, JK e os 
ditadores militares. 

Os neoliberais desejavam acabar com essa escolha dos 
“campeões nacionais” pela casta dos sábios tecnocratas. A partir do 
golpe, passou a ser só por critérios da casta dos mercadores-
financistas. Quem tiver as melhores condições de os atender, mesmo 
sendo empresa estrangeira, ganha a licitação. O nacionalismo, para 
construção de uma Nação soberana em suas decisões, foi esquecido. 

O que eles conseguiram foi a queda brutal da participação do 
BNDES no financiamento e a elevação do endividamento externo 
sujeito ao risco cambial. Este se agravou com dívida corporativa. Uma 
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nova crise da dívida externa se avizinha. Até O Mercado apelará para 
a volta das instituições financeiras desenvolvimentistas. Elas foram 
responsáveis pela ultrapassagem do nosso atraso histórico, 
transformando a economia brasileira em uma das maiores 
emergentes. 

Ao mudar o custo do crédito direcionado, o governo neoliberal 
afirma estar reduzindo o peso dos subsídios no Orçamento fiscal e 
aumentando o crédito sensível à Selic. No entanto, aumentar o 
alcance e a potência da política monetária significa, em última 
análise, elevar o poder não eleito de poucos sábios-tecnocratas 
determinar todo o futuro econômico da Nação. Tira todos os 
anteparos contra uma Grande Depressão. Esta aumenta a renda do 
capital financeiro em desfavor da renda do capital produtivo, além da 
renda e emprego dos trabalhadores. Mas não é só. 

O juro básico afeta os demais preços básicos: salário, aluguel, 
lucro, câmbio. A SELIC é fixada pelo COPOM - Comitê de Política 
Monetária do Banco Central do Brasil com o objetivo de alcançar uma 
meta para a taxa de inflação com base em uma recessão econômica. 
Com recessão e desemprego cai o poder de barganha sindical para a 
reposição da inflação. Daí corrói o poder de compra dos 
trabalhadores.  

Com juro elevado aumenta o custo de oportunidade de se 
investir em imóvel e dificulta a venda de imóveis, caindo seus valores 
reais. Com a queda das vendas, tanto pela elevação do custo de 
compras a prazo, via prestações, quanto pela perda do poder 
aquisitivo dos salários, os lucros dos comerciantes e industriais caem. 
Juro interno disparatado em relação ao juro internacional atrai capital 
estrangeiro pelo cupom cambial: expectativa de dólar apreciado na 
entrada e depreciado na saída. 

Atingindo essas rendas, todos os componentes da demanda 
final – consumo, gasto governamental, investimento, importação e 
exportação – são afetados. Em 2015, o consumo das famílias 
representou 63,4% do PIB, o consumo do governo 20,2%, a 
formação bruta de capital fixo 17,7%, a exportação 13% e a 
importação -14,3%. Retomada do crescimento depende do mercado 
interno e do crédito ao consumidor.  
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Juros elevados são os maiores responsáveis pelo déficit público 
nominal. Portanto, é um erro os gastos com benefícios sociais do 
INSS serem cortados em vez de mudar a política de juros. É um blefe 
dos investidores colocar em dúvida a capacidade de pagamento 
governamental dos próprios juros e dar calote na dívida bruta com 
risco soberano. 

Investimentos estão sem incentivos pela expectativa pessimista 
quanto ao lucro e por causa da capacidade ociosa, devido à queda 
das vendas. Juro elevado, somado ao imenso spread bancário, resulta 
em juro de mercado de empréstimo elevadíssimo, conduzindo os 
investidores produtivos seja para o crédito direcionado, seja para o 
crédito internacional, sujeito ao risco de variação cambial. A 
tendência à apreciação da moeda nacional benef ic ia a 
competitividade das importações, apropriando-se de mercado interno 
dos produtos nacionais, em nome de combate à inflação. Ao mesmo 
tempo, essa tendência, provocada pelo juro disparatado, prejudica as 
exportações nacionais. 

Pela interação desses diversos componentes, emergiu uma 
alteração na estrutura produtiva brasileira. A agropecuária teve uma 
queda de 7,2% do PIB em 2003 para 5,2% do PIB em 2015. A 
Indústria Geral também sofreu queda de 28,6% do para 22,7% no 
mesmo período. Em contrapartida, os Serviços tiveram elevação de 
64,7% para 72,0%. Desagregando, verifica-se a Indústria de 
Transformação ter tido queda de 17,8% para 11,4%, enquanto 
tiveram elevação tanto o Comércio (de 7,7% do PIB em 2002 para 
12,3% do PIB em 2015), quanto os Serviços Financeiros de 6,5% 
para 7,6%. 

Essa queda das participações na renda das castas produtoras se 
deu em favor do crescimento das participações na renda das castas 
dos comerciantes/financistas. Este conflito distributivo se soma ao 
entre renda do trabalho e renda do capital. Essa instabilidade 
permanecerá enquanto a desigualdade social característica do País 
em atraso econômico histórico se mantiver. A disputa entre 
variedades de capitalismo só será superada com conquistas dos 
direitos (e o cumprimentos dos deveres) da cidadania. Elas alteram o 
modo de vida – e não só o modo de produção –, de maneira dialética, 
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isto é, transformando a quantidade de direitos em nova qualidade de 
vida e bem-estar social. 

Conclusão 

O capitalismo pode assumir formas muito distintas em 
diferentes países. Infelizmente, ele não exige formas democráticas e 
representativas de governo. Lutas sociais sim conquistam direitos da 
cidadania. A distinção entre as diferentes variedades do capitalismo 
torna-se particularmente evidente tanto na Alemanha de 1930, 
quando os nazistas preservaram exteriormente a forma de economia 
de mercado, quanto na China de hoje, quando os comunistas se 
integraram à economia de mercado mundial. Ambos países, sob 
regime totalitário, eliminaram os direitos individuais de livre 
expressão e escolhas políticas por eleições diretas. 

Cabe refutar o mau exemplo político, mas tomar o bom 
exemplo de crescimento econômico da China ao utilizar sabiamente o 
crédito de seus bancos públicos. Oferece o baixo risco soberano para 
eles captarem recursos e lastrearem os empréstimos. Com base no 
endividamento bancário, ela construiu sua moderna infraestrutura.  

Nos países democráticos, surgiu uma “sociedade de economia 
mista”, quando os governos assumiram papel regulador mais forte e 
começaram a construir Estados de bem-estar social (welfare states). 
O capitalismo é um sistema complexo, emergente a partir de muitas 
possibilidades de interações entre os setores público e privado. 

Hoje, no Brasil, a reação contra a evolução da história se 
caracteriza pelo contraponto politicamente oportunista de um utópico 
Capitalismo de Livre Mercado em lugar de um Capitalismo de Estado 
Neocorporativista. Este se configurava como uma realidade com base 
em quatro origens de capital: pública, privada nacional, estrangeira e 
trabalhista. Os interesses gerados na sociedade civil eram 
organizados em “grupos de produtores”, seja em sindicatos dos 
trabalhadores, seja em associações empresariais. Por meio de 
estruturas governamentais, inclusive bancos públicos patrocinadores 
de fundos de pensão, negociava-se a conciliação desses interesses 
empresariais e trabalhistas.  
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Na comparação entre capitalismos, percebemos seus processos 
de transformação, tais como a abertura de mercado ou a inovação 
tecnológica, advindos ambos de interação com fatores exógenos. São 
associados e mediados politicamente por ajustamentos endógenos 
com as instituições financeiras nacionais, entre os quais os bancos 
públicos. 

Frente à inexistência de um “livre-mercado”, os social-
desenvolvimentistas defendem a coordenação dos componentes do 
complexo sistema capitalista. O reformismo trabalha por uma 
cooperação altruísta em lugar de competição desumana, instituições 
como mecanismos de defesa frente à exploração, e regulação para 
evitar crises periódicas. 

Cada nação tende a desenvolver um estilo de capitalismo 
culturalmente distinto. Cada configuração de mercado emerge da 
coordenação econômica e da governança dos setores de atividades 
pelo Estado e outras instituições.  O Estado nacional representa uma 
particular configuração de poder e autoridade, refletida também na 
operação das instituições financeiras públicas. Estas acabam por 
particularizar cada capitalismo, como sendo nacional ou étnico, tal 
como, de um lado, o capitalismo competitivo norte-americano, o 
europeu, ou o japonês, e, de outro, o capitalismo de Estado 
brasileiro, russo, indiano e chinês. Aquele maduro, este emergente. 

O liberalismo clássico defendia a iniciativa individual como a 
chave do crescimento econômico em qualquer país. Era o arauto da 
ligação entre o capitalismo e a liberdade individual. Ele pressupunha 
criar maiores oportunidades para o empreendedorismo. 

As colônias britânicas acabaram por formar os Estados Unidos. 
Foram povoadas, sobretudo, por europeus empreendedores nos 
séculos XVII e XVIII. Mas, no século XIX, contou com a União para 
virar uma Nação. A casta dos guerreiros do Estado norte-americano 
apoiou a conquista do imenso território de costa-a-costa e a 
edificação da infraestrutura necessária ao desenvolvimento.  

O mercado acionário se configurou lá a partir de melhor 
distribuição da riqueza rural pelas conquistas de terras. Houve, 
depois, uma colocação pulverizada de ações até para investidores 
pessoas físicas. Na “Era dos Barões Ladrões” (virada do século XIX 
para o XX), esse mercado propiciou a concentração de capital via 
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carteis e trustes. Por suas circunstâncias históricas específicas, a 
economia de mercado de capitais norte-americana é um caso único e 
irreprodutível. É anacrônico tentar a copiar ou mimetizar. Aqui, no 
Brasil, surgiu uma economia de endividamento bancário com o 
Estado intervencionista, inclusive via bancos públicos, para tirar o 
atraso histórico. 

Os neoliberais persistem em dizer, uma vez instaurado 
plenamente, o capitalismo de livre mercado não melhora apenas a 
vida das castas dos aristocratas governantes, guerreiros, mercadores, 
sábios e trabalhadores, mas também a das pessoas comuns. Não 
reconhecem, portanto, a distribuição de maneira desigual dos seus 
frutos com o processo cumulativo de enriquecimento das castas e a 
exclusão dos párias. 

Não é o processo capitalista, mas sim as lutas coletivas pela 
conquista de todos os direitos (civis, políticos, sociais, econômicos) 
da cidadania. Elas elevam, de modo progressivo, o padrão de vida 
das massas. Os cidadãos só podem se beneficiar plenamente de um 
modo de produção e de vida com bem-estar social se o entenderem 
como um sistema complexo e dinâmico, emergente de contínuas 
interações entre seus diversos componentes. Daí, necessitam 
participar ativamente dessa emergência.  

As lógicas de ação coletivas são regras socialmente 
compartilhadas de pensamento e comportamento. Coexistem ou 
podem ser contrapostas umas às outras. Isto gera um tipo de 
complexidade antes negligenciado em Economia. Instituições são as 
restrições criadas para dar forma às interações humanas, emergindo 
seja através do aumento do número de adeptos de uma determinada 
regra, seja por meio de organizações como as financeiras públicas 
federais.  

Instituições econômicas extrativistas espoliam renda da maioria 
em favor do rentismo de uma pequena minoria. Para serem 
inclusivas, as instituições econômicas devem fomentar a atividade 
econômica empregadora e propiciar a democracia da casa própria, 
adotar um sistema jurídico imparcial e seguir um Estado democrático. 
Estas instituições oferecem condições igualitárias para as pessoas 
estabelecerem os contratos e as trocas. 
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Concluo diagnosticando: os bancos públicos podem ser 
caracterizados, por suas atuações ao longo do processo ainda 
inconcluso do desenvolvimento da Nação brasileira, como instituições 
financeiras inclusivas. Em conjuntura sob ataque de golpistas, devem 
ser defendidos por todos os cidadãos conscientes de sua importância 
na nossa história passada, presente e futura. 
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Capítulo 2 -  
Estado dos Bancos Estatais 

Capitalismo de Estado Republicano contra Capitalismo Neoliberal 
de Livre-Mercado 

O Instituto de Economia da UNICAMP recebeu o maior evento 
de Economia Política do Brasil entre os dias 30 de maio e 02 de junho 
de 2017. Mais de mil pessoas se inscreveram no XXII Encontro 
Nacional de Economia Política (ENEP). Nos debates de trabalhos de 
pesquisa de dados e uso analítico de teorias e conceitos para pensar 
“fora-da-caixa” do mainstream neoliberal, monopolista na mídia 
brasileira, novos ângulos das mais importantes questões nacionais 
foram apresentados. 

No Grupo de Traba lho sobre Economia Po l í t i ca e 
Macroeconomia, em debate plural e livre, deu-se um passo adiante 
da Economia Positiva – o que é – para se esboçar propostas de 
Economia Normativa – o que deveria ser. Partiu-se do consenso 
social então predominante acerca do “primeiramente, fora Temer” 
para as trocas de ideias sobre um possível programa eleitoral à 
espera de um candidato de oposição. Mas, desta vez, com a 
vantagem de usar as lições negativas da experiência social-
desenvolvimentista brasileira para superá-las, retomando o positivo, 
por exemplo, uma política social ativa. 

A linha-de-partida é a verificação política: sem maioria 
qualificada no Congresso Nacional não se conseguirá a reversão da 
PEC dos gastos fiscais. Esta imobiliza quaisquer experiências de 
atuação anticíclica do Estado brasileiro contra a atual Grande 
Depressão econômica. Na verdade, esta é a prioridade número um: 
retomar um crescimento sustentado da renda e do emprego.  

Ao eleitorado com 13 milhões de desempregados, cujo 
multiplicador afeta pelo menos 60% dos domicílios brasileiros, 
interessa antes-de-tudo isso. O programa econômico se dedicará, 
prioritariamente, a lhes oferecer ocupações e não a cortar direitos 
trabalhistas como agiu o governo golpista sustentado pela dupla 
PMDB-PSDB e partidos satélites conservadores. 
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República descreve uma forma de governo quando o Chefe de 
Estado é eleito pelos cidadãos cumpridores de deveres para ter 
direitos. A Ética pública exige impessoalidade no trato da coisa 
pública. Esta é a característica, particularidade, essência ou estado 
daquilo impessoal, ou seja, não personificado em dinastia familiar. 
Isto implica em uma crítica ao culto da personalidade e a adoção do 
critério de nomeação para cargos públicos com base em meritocracia 
– e não em nomenclatura partidária ou de cacique. É oposto ao 
nepotismo, um termo utilizado para designar o favorecimento de 
parentes ou amigos próximos em detrimento de pessoas mais 
qualificadas na nomeação a cargos públicos e políticos.  

Evidentemente, face à experiência traumática dos últimos 
tempos, exigir-se-á o controle da conformidade jurídica em todas as 
instâncias do Setor Público Estatal. Mas isso não poderá significar a 
expansão da burocracia paralisante e dos paranoicos mecanismos 
supostos anticorrupção. É necessária uma profunda reforma das 
licitações. Elas, de modo contumaz, ou são cartelizadas ou são 
anuladas por sabotagem concorrencial dos perdedores. E os 
concursos públicos onde não se pode contratar especialistas?! 

Quanto à política econômica em curto prazo, caberá um 
realinhamento gradualista, isto é, sem choques, de preços relativos 
(câmbio, juros, tributos, lucros e salários) favorável à retomada do 
crescimento. Ele deverá ser realizado sem “esmagamento de lucros” 
e nem “estreitamento do mercado interno”.  

Será oportuna uma depreciação competitiva da moeda nacional, 
a ser feita de maneira gradual. Exigirá, simultaneamente, progressiva 
diminuição da taxa de juro básica real para o patamar 2% aa. Há 
também consenso a respeito do fim da política de desoneração fiscal. 
Ela pode ter até mantido baixo o desemprego até o final de 2014, 
porém não teve como contrapartida a expansão do investimento 
privado. 

Fundamental será uma reestruturação tributária com o fim da 
isenção de (e a elevação da tributação progressiva sobre) renda de 
Pessoa Física recebedora de lucros e dividendos propiciada pela Lei 
9.249 de 26 de dezembro de 1995: “papai-noel” dado pelo FHC a sua 
base de financiamento eleitoral. Em compensação, haverá a 
diminuição da tributação sobre bens e serviços (ICMS/ISS). Ela é 
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repassada via preços, de maneira regressiva, isto é, os mais pobres 
pagam mais em relação a suas menores rendas. 

Inovações financeiras recentes – mudança no crédito rotativo e 
diferenciação de preços a vista e com cartões – podem ser 
aprofundadas. O sistema brasileiro de pagamentos via cartões, 
distribuídos irresponsavelmente sem avaliação de riscos, infla o custo 
de vida e merece uma revisão. Um desafio será a securitização do 
crédito imobiliário com compartilhamento de risco pelo avaliador 
original da operação, outro será a expansão do crédito estudantil 
securitizado, ou seja, descontado em folha de pagamento. 

Quanto à composição de uma Diretoria do Banco Central do 
Brasil mais plural, será necessário quebrar um tabu, incorporando 
economistas desenvolvimentistas e não só “representantes de O 
Mercado”. Juros no Brasil é uma variável determinante de variáveis-
chave, mas determinada de maneira arbitrária e disparatada em 
relação ao resto do mundo.  

É urgente o fim da caracterização da Autoridade Monetária 
como uma instituição econômica extrativista. Espolia renda da 
maioria trabalhadora em favor de uma minoria rentista, impondo-lhe 
a característica inclusiva de fomentar a atividade econômica 
empregadora. É necessário o mandato dual para limitar o arbítrio do 
Banco Central entre duas metas: controle da inflação e expansão do 
emprego. 

Não haverá condução adequada da política econômica, tanto 
referente aos encargos financeiros do endividamento público, quanto 
na tendência à apreciação da moeda nacional, enquanto o juro for 
uma variável sob o livre arbítrio do Banco Central sem coordenação 
com os demais instrumentos. A descoordenação provoca a 
disparidade entre a taxa interna e a externa e eleva o cupom 
cambial. 

As reservas internacionais do Brasil estão acima do nível 
recomendado puramente por precaução: há um excesso possível de 
ser vendido em situação normalizada sem crise sistêmica. A venda 
das reservas precisa ser feita de forma gradual, pois a medida poderá 
afetar o mercado de câmbio, provocando uma valorização adicional 
do real, com repercussões negativas para as exportações do país. Os 
recursos obtidos com a venda das reservas deverão ser usados 
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apenas para reduzir o endividamento público e não para fazer 
investimentos ou gastos correntes, pois senão haverá impacto 
negativo sobre o resultado primário das contas públicas e piora da 
dívida líquida, isto é, a diferença entre o aumento da dívida e a 
diminuição das reservas. 

O total de Títulos Públicos Federais, somadas aos lastros das 
Operações Compromissadas nas carteiras dos Fundos de 
Investimentos Financeiros (FIF), equivale a 82% do estoque de 
Títulos Públicos Federais em Mercado. Os FIF detêm 46% deles. No 
entanto, as Operações de Mercado Aberto somavam R$ 1,158 trilhões 
e os títulos para as lastrear o FMI os considera como componentes da 
dívida bruta brasileira. Assim, cabe trocar essas Operações 
Compromissadas por Depósitos Remunerados no Banco Central. Com 
isso, haverá diminuição da dívida bruta em um montante equivalente 
a 18% do PIB, ficando no patamar razoável de 52% do PIB.  

Para incentivar investimentos privados dos concessionários de 
serviços de utilidade pública, o BNDES é insubstituível. Oferece custo 
do dinheiro menor para “alavancar” o retorno do investimento em 
infraestrutura com a taxa de retorno alavancada.  

Lição positiva da Era Social-Desenvolvimentista (2003-2014) 
com a expansão da relação crédito / PIB para 56% – e negativa da 
volta da Era Neoliberal (2015-2017) com o retrocesso dessa relação 
para 48% – é a interação entre o multiplicador da renda e o 
multiplicador monetário, via concessão crédito, propiciar a expansão 
dos Haveres Financeiros a serem captados por produtos financeiros 
adequados: Letras Financeiras de 2 a 5 anos. Os bancos captam com 
elas para lastrear o encarteiramento de operações estruturadas no 
mercado de capitais via debêntures de infraestrutura. 

A redução da taxa de juros implícita na dívida líquida, captando 
uma média das taxas de juros e indexadores incidentes sobre os 
ativos e os passivos da DLSP, depende de redução de subsídios para 
ter quedas mais expressivas. Mas não se deve repetir o erro de trocar 
títulos pós-fixados mais baratos e longos por prefixados mais caros e 
curtos com o equivocado (e ilusório) “fim da indexação” no mercado 
financeiro.  

O rebalanceamento de portfólios pela “regra de 3 terços” (pré, 
pós e índices de preço) propicia a proteção da riqueza financeira dos 
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trabalhadores, tanto em fundos de pensão, quanto em FIFs. Quem 
ganha acima do teto do INSS necessita ser “rentista” para manter o 
padrão de vida durante a longa fase inativa de aposentadoria. Assim, 
seria um erro político típico de esquerda extremista assustar os 14 
milhões “rentistas” (investidores em FIF/TVM) com a ameaça de 
quebra de contratos financeiros (“desfinanceirização”), dada a 
importância do funding em títulos e valores mobiliários para lastrear 
as operações de crédito, inclusive as realizadas por bancos públicos. 

Este é um apanhado de ideias dispersas e recorrentes no 
debate de economistas heterodoxos. Elas não aparecem na mídia 
brasileira para um debate público plural. Mas elas podem contribuir 
para a retomada e a sustentação do crescimento econômico a partir 
de 2022 com a eleição de um governo (e uma bancada) social-
desenvolvimentista. 

Credo Liberal: Tratar Desiguais com Igualdade de Oportunidades 

Economistas neoliberais argumentam: “decorridos 65 anos 
desde quando se criou o BNDE, em 1952, há hoje inúmeras 
instituições financeiras capacitadas tecnicamente a fomentar a 
emissão de ativos privados destinados ao financiamento de 
investimentos de longo prazo”. 

Sim, é possível aqui gerar um funding em longo prazo, porém, 
se aprovar um crédito direcionado contra cíclico. Este crédito é 
instrumento de planejamento indicativo para incentivar investimentos 
estratégicos para a Nação. Porém, eles não atendem aos critérios 
curto-prazistas dos investidores.  

Depois de desencadeado o processo de multiplicador de renda e 
monetário contra as expectativas pessimistas vigentes em O 
Mercado, mais adiante, estas se revertem. Em ciclo expansivo, torna-
se possível captar, em condições então vigentes no mercado de 
capitais, o financiamento complementar via debêntures de 
infraestrutura ou mesmo lançamento primário de ações. 

Alguns autores desenvolvimentistas, porém, alegam o mercado 
de capitais brasileiro ser ainda incipiente. Os neoliberais, em 
contraponto, “forçam a barra” ao exigir se lançar ações e debêntures 
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mesmo em conjunturas quando seu valor de mercado está abaixo do 
valor patrimonial das empresas erguidas pelos sócios-fundadores. 

Senão, sugerem, tome emprestado recursos externos! Acham 
uma brusca osci lação cambial capaz de comprometer o 
endividamento externo de empresas investidoras em infraestrutura 
ser parte das regras do jogo capitalista idealizado.  Criticam a 
socialização do prejuízo pela estatização da dívida. 

Não se preocupam com o desemprego. É contumaz a proposta 
neoliberal de “deixar quebrar”. Esta quebra periódica seria apenas o 
ônus de um saneamento saudável e exigível para manter o livre-
mercado sem intervenção estatal. 

O direitismo, doença infantil do neoliberalismo, é expresso em 
seus artigos. Acima de tudo está a preservação do credo ideológico 
da “igualdade de oportunidade” em um país classificado entre os com 
maior desigualdade social no mundo. Em nome disso, os neoliberais 
adotam o princípio do direito burguês: “tratar desiguais com 
igualdade”. Esta postura só aguça a desigualdade ao deixar 
plenamente livres as forças mais controladoras do mercado. 

Para neoliberais, não é tarefa do Estado oferecer às empresas 
nacionais condições de taxa de juro não obtido nem mesmo para si.  
No típico moralismo direitista, onde todas as virtudes estariam 
contidas em si próprio e todos os defeitos de caráter estariam nos 
outros diferentes de si, criticam a denominada, pejorativamente, 
“escolha de campeões nacionais“.  

Em sua idealização seria como todas MPME (Micro, Pequenas e 
Médias Empresas) tivessem iguais condições de competitividade 
internacional, tais como as poucas grandes corporações exportadoras 
brasileiras. 

Em vez de oferecer crédito em condições privilegiadas, quando 
só seria uma realidade para um pequeno grupo de escolhidos, 
defendem como mais adequado cortar todo o crédito direcionado: ou 
se atende a todos ou não se atende a ninguém. 

Para os adeptos da Teoria dos Fundos de Empréstimos, 
bastariam reformas estruturais – previdenciária e trabalhista – para 
elevação da poupança doméstica, com resultante queda da taxa 
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básica de juros. Sem dúvida, acreditam existir esse mundo abstrato 
de “condições iguais para todas as empresas, em uma concorrência 
verdadeiramente livre e sadia”, de acordo com o lido em seus 
Manuais de Economia. Parecem não conhecerem História, não 
analisam estatística, não tiveram atuação prática no mundo de 
negócios. Aliás, são contra os negócios (“impuros”) e só a favor do 
livre-mercado, isto é, atuam em defesa da preservação de uma 
espécie em extinção: a teoria econômica pura. 

Neoliberais citam “expressões da hora” – políticas pró-negócios 
beneficiam empresas bem conectadas e setores escolhidos, ou seja, 
campeões nacionais; políticas pró- mercado criariam condições iguais 
para todas as empresas, em uma concorrência verdadeiramente livre. 
É engraçadinha apenas para os mal-humorados neoliberais.  

São mais apropriadas as expressões usadas por Daron 
Acemoglu e James Robinson no livro Porque as Nações Fracassam. 
Eles destacam instituições econômicas inclusivas, aquelas 
desenvolvimentistas capazes de fomentarem a atividade econômica 
empregadora, e instituições econômicas extrativistas, aquelas 
neoliberais contumazes espoliadoras da renda da maioria em favor de 
uma minoria. 

A arrogância dessa gente é tão desmesurada a ponto de seu 
orgulho se manifestar por atitude de prepotência ou desprezo com 
relação aos outros. Demonstra falta de respeito com os 
desenvolvimentistas e uma liberdade desrespeitosa com os homens 
práticos. Na realidade, este atrevimento revela apenas uma 
presunção de gente capaz de ostentar a arrogância de novo-rico. 
Seus conceitos reducionistas e críticas contumazes se repetem. 

Pior, ao misturarem “alhos com bugalhos” para dar uma “cor 
local”, travam sua luta como fosse um remake do enfrentamento dos 
economistas neoliberais do Rio de Janeiro, defensores do mercado de 
capitais, contra industriais de São Paulo, defensores do mercado de 
bens. Na verdade, é um racha político entre gente golpista defensora 
do enriquecimento via livre-mercado financeiro e gente golpista 
defensora de empreendimentos financiados pelo Estado com 
subsídios a seu favor. 
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Os descendentes de Eugênio Gudin, defensor da vocação 
agrícola do país, contra industriais paulistas como Roberto Simonsen, 
hoje defendem a vocação geológica! 

A Universidade de Chicago é a matriz das crias tupiniquins 
colonizadas culturalmente. Estes defensores das instituições do 
capitalismo maduro norte-americano, esquecem — ou nunca 
estudaram — a história dos Estados Unidos. No final do século XIX, 
depois da casta de guerreiros e da casta de mercadores conquistarem 
à força de genocídio de nativos, seja índios, seja mexicanos, o 
imenso território costa-a-costa, entrou na Era dos Barões-Ladrões. 
Foram cerca de vinte anos para condenar o cartel de petróleo de lá. 
Para o de cá, estamos ainda vivenciando o início. Promete. 

De maneira anacrônica, os infelizes PhDeuses, habitantes dos 
Tristes Trópicos, se tornaram uma subcasta de sábios pregadores do 
livre-mercado em escala planetária! 

“Melhoria da qualidade do ambiente institucional”, para 
neoliberais, significa o abandono (desmanche, privataria, etc.) das 
instituições getulistas construídas na fase da indústria nascente e a 
adoção tardia de instituições norte-americanas importadas sem a 
necessária adequação ao clima tropical de negócios. Desdenham a 
absorção crítica das “ideias-de-fora” como prática costumeira — e 
sábia — da Tropicalização Miscigenada Antropofágica. 

Com o desconhecimento da História do Brasil, porque leem 
apenas papers abstratos escritos alhures, continuam a vociferação 
como sábios pregadores do livre-mercado. É simples assim: basta 
força-de-vontade ideológica para substituir o capitalismo de Estado, 
vigente em todos os países emergentes de capitalismo tardio, pelo 
admirável capitalismo de livre-mercado, supostamente vigente nos 
Estados Unidos.  

Porém, os desenvolvimentistas estruturalistas insistem em 
lembrar de um “detalhe” como exemplo da disparidade internacional: 
poucas companhias no mundo desfrutam hoje de uma situação tão 
privilegiada quanto as empresas da indústria bélica americana, pois 
as vendas do setor alcançaram a estrondosa cifra equivalente a um 
PIB superior ao da Argentina. Há algo comparável fora do Império 
norte-americano? 
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Enfim, os sábios neoliberais são gente deslocada no tempo e no 
espaço. Triste. Lamentável. 

Razão do Ódio Neoliberal ao Crédito 

Eu não entendia bem porque na Era Neoliberal houve queda 
contínua na relação crédito / PIB de 32% em 1995 para 26,1% em 
2002. Sempre a gente tem dúvida se algo equivocado é fruto da 
ignorância ou da má fé. Geralmente, tem as duas causas.  

Podia ser então incompetência dos gestores dos bancos 
públicos, no período, nomeados um por ser “amigo-do-rei”, isto é, do 
ministro da Fazenda, outro por ser conterrâneo do vice. Mas talvez se 
somasse a essa nomenclatura a missão de aproveitar a oportunidade 
para privatização dos bancos estaduais e restruturação dos bancos 
públicos federais. Só não foi adiante a privatização desses bancos 
pela reação do movimento sindical e das corporações contra o 
Relatório Booz-Allen Hamilton-FIPE-USP. 

Em pouco tempo, a relação crédito / PIB caiu de 54,5% em 
2015 para 48,6% em 2017. Ficaram claras, então, com a volta da 
Velha Matriz Neoliberal, a inação – a falta de ação, de trabalho, 
indecisão, inércia – e a inanição – um estado de debilidade extrema 
provocado por falta de capital.  

O Tesouro Nacional, depois de exigir durante anos a fio quase a 
metade de seus lucros como pagamento de dividendos para a 
elevação do superávit primário, leva agora os bancos federais, dos 
quais detém o controle acionário, a consumirem as próprias reservas 
para se manterem vivos. Perdem poder de alavancagem financeira. 
Esta é o segredo do negócio capitalista: usar capital de terceiros para 
dar escala a seus negócios particulares, pagando juros menores do 
que a rentabilidade obtida.  

Ledo engano o meu achar o que (não) movia os neoliberais era 
apenas o interesse pecuniário na “privataria”. A má fé envolve 
também crença doutrinária – e religiosa. 

Essa vem de longe. As ideias liberais clássicas se encontram no 
século XVIII, quando os indivíduos se inspiravam no Iluminismo para 
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lutarem contra as Monarquias Absolutistas. A Revolução Francesa de 
1789 é ainda muito recente para incorporarem suas ideias... 

O beabá da cartilha liberal se inspira no Adam Smith 
(1723-1790), ou seja, “no tempo de Adão”. De acordo com o princípio 
do laissez faire, laissez aller, laissez passer, le monde va de lui-même 
[deixai fazer, deixai ir, deixai passar, o mundo vai por si mesmo], a 
única intervenção do Estado deveria estar limitada a garantir a lei e a 
ordem, a defesa nacional e a oferta de alguns bens públicos fora do 
interesse do setor privado, como a saúde pública, a educação dos 
pobres, o saneamento básico, etc. Quanto ao resto, O Estado deveria 
“deixar O Mercado fazer”, sem interferir em seu livre funcionamento, 
protegendo os direitos (agora absolutistas) dos proprietários. 

A famosa metáfora de Adam Smith de a defesa individualista do 
auto interesse “é levado como que por mão invisível a promover um 
objetivo que não fazia parte de suas intenções” só é encontrada na 
página 397 do capítulo II do Livro Quarto de “A Riqueza das Nações”. 
Intitula-se, de modo contrário ao credo neoliberal contemporâneo, 
“restrições às importações de mercadorias estrangeiras que podem 
ser produzidas no próprio país”.  

No mesmo livro, há uma digressão sobre bancos de depósitos. 
O montante do lastro-ouro da moeda bancária é matéria de 
conjecturas por parte de teóricos da economia. Temem sempre o 
descolamento entre o crédito e o padrão-ouro. 

Toda a economia é pensada de maneira a ser equilibrada como 
em um sistema de forças mecânicas a la Isaac Newton (1643-1727). 
Por isso, os neoclássicos/neoliberais insistem até hoje em defender a 
validade da Lei de Say, inclusive em uma economia monetária. Essa 
“lei” estabelece: “a oferta cria sua própria demanda”, ou seja, de 
acordo com ela não há uma crise geral de superprodução.  

Quem pratica o autoengano com a fé cega na convergência 
para um “equilíbrio macroeconômico” crê a soma dos valores de 
todas as mercadorias produzidas ser sempre equivalente à soma dos 
valores de todas as mercadorias compradas. A dedução dessa crença 
ideológica é a economia de livre-mercado ser perfeitamente 
autorregulável, não exigindo a intervenção estatal. 
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Em termos abstratos, a também chamada Lei dos Mercados 
aplicar-se-ia tão somente a uma economia baseada no escambo, isto 
é, uma economia não-monetária de trocas diretas de mercadorias. 
Nas condições de economia monetária de produção, contudo, a 
intermediação da moeda cria a possibilidade de adiamento das 
decisões individuais de compra, interrompendo as vendas. Isto causa 
uma retração da demanda agregada, podendo resultar em depressão 
econômica. Há, nesse caso, uma capacidade produtiva não utilizada. 
Ficam máquinas ociosas e trabalhadores desempregados por 
deficiência de demanda efetiva. A potencial oferta agregada não é 
atingida. 

Os ultraliberais afirmam tudo isso – milhões de desempregados 
e excesso de liquidez nos bancos – ser mera questão de preços. Mas 
um processo de deflação corrigirá o problema? Ora, aí os 
consumidores estarão sempre adiando o consumo enquanto 
aguardam preços menores no futuro. 

Além do adiamento do gasto monetário, os neoliberais 
abominam a concessão de crédito para antecipação de futura 
capacidade de pagamento. Em seu modelo abstrato, os bancos 
atuariam só como intermediários financeiros neutros. Sua atividade 
restrita seria apenas transferir poupança de um indivíduo para outro 
gastar em seu lugar, concedendo então um crédito não inflacionário. 
Este “verdadeiro sinal de mercado” não confundiria os tomadores de 
decisões de investimento em suas alocações de capital. 

Se as coisas no mundo real não acontecem do modo como os 
crentes apregoam, e os preços das coisas estão sempre aumentando, 
isso se deve às distorções, seja as criadas por governos, via emissão 
de papel-moeda, seja por bancos, via crédito. Ambos são culpados 
pelo pecado do excesso de disponibilidade monetária.  

Seguindo essa doutrina, o capitalismo sem alavancagem 
financeira, apenas com a poupança guardada “debaixo-do-colchão”, 
não teria chegado nem ao estágio do século XIX, quando se expande 
a economia de endividamento bancário. Pelo visto, a ética 
protestante da parcimônia não se impôs ao espírito consumista do 
capitalismo. A virtude individualista é vencida pela ganância coletiva 
amparada por crédito. A economia torna-se desequilibrada, mas 
dinâmica. Sem crédito, no Brasil, rasteja. 
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BNDES: Entre o Desenvolvimentismo e o Neoliberalismo 
(1982-2004) 

Instituições são as restrições criadas para dar forma às 
interações humanas. Restrições são as “regras do jogo”. As informais 
são os códigos, os costumes e as tradições sociais. As formais são as 
regras consolidadas na lei e na política de cada País. 

Instituições emergem através do aumento do número de 
adeptos de uma determinada regra. Expressam conformidade com 
um hábito socialmente difundido. 

Instituições financeiras oficiais são formais. As brasileiras 
precedem, temporalmente, à cada geração nascida na segunda 
metade do século XX. O BNDES, por exemplo, foi criado em 1952, 
durante o segundo governo Vargas de caráter desenvolvimentista. 

Como os empreendedores brasileiros receberam, por meio das 
instituições financeiras públicas, informações e incentivos, eles 
poderiam ser tomados como existentes previamente a elas? Suas 
formas de pensar e suas motivações seriam ideias inatas? 

O holismo metodológico dos desenvolvimentistas supõe o 
conjunto social influenciar as condições de comportamento ou 
funcionamento de suas partes. O individualismo metodológico dos 
neoliberais pressupõe o sistema social, e as suas alterações, 
resultarem das ações dos indivíduos, pois somente estes têm 
objetivos e interesses. 

Esses distintos princípios metodológicos nortearam as gestões 
de uma instituição financeira chave para o desenvolvimento 
socioeconômico nacional conforme registra o importantíssimo livro 
“BNDES: Entre o Desenvolvimentismo e o Neoliberalismo 
(1982-2004)”. O Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para 
o Desenvolvimento (CICEF), no âmbito do projeto Instituições do 
Desenvolvimento Brasileiro, desenvolveu a pesquisa sob o mesmo 
título, coordenada pela Gloria Maria Moraes da Costa. Ela compôs sua 
equipe com Hildete Pereira de Melo e Victor Leonardo de Araújo. 
Todos são professores universitários. 
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Seguiu a metodologia aplicada em pesquisa anterior do mesmo 
projeto, denominada “O papel do BNDE na industrialização do Brasil: 
Os anos dourados do desenvolvimentismo (1952-1982)”, publicada (e 
já esgotada), sob coordenação da professora Maria da Conceição 
Tavares. Foi realizada com base em documentos do próprio BNDES e 
em literatura especializada, além de seguir os preceitos de história 
oral, recolhendo depoimentos de treze ex-dirigentes e funcionários de 
carreira do Banco.  

Essas entrevistas, além de contribuírem para a memória 
empresarial (e institucional brasileira), permitem a “leitura”: o BNDES 
sempre esteve embebido da história política nacional. Lá, assim como 
no Planalto Central, parece também reinar um regime presidencialista 
semi-parlamentarista. Em outras palavras, uma Tropicalização 
Antropofágica Miscigenada. Explico essa mistura. 

Cada presidente, seja desenvolvimentista, seja neoliberal, 
parece ter tido “carta-branca” para implementar a estratégia que bem 
entendesse, ou seja, que pensava ser o melhor para a instituição e/
ou para o Brasil sem se submeter a um planejamento central. Nesse 
sentido, seria “presidencialista” ao ditar os rumos: “o que fazer”. 
Porém, havia “o parlamento”, isto é, os competentes técnicos 
concursados e estáveis. Eles sabiam “como fazer”. Seriam então os 
“operadores”. Aqueles seriam os “estrategistas”. Uns, “motores-de-
arranque”; outros, “máquina”. Dessas interações não emerge um 
moto-perpétuo. 

A máquina é uma corporação permanente, cujos componentes 
sabem se defender, mutuamente, em função das alternâncias de 
poder e as consequentes oscilações ideológicas. Todo servidor público 
concursado sabe o que pensar – e algumas vezes diz: “você passa, 
eu fico”. Embora haja as fases de “geladeira” de cada corrente de 
pensamento, os colegas dão guarita permitindo a transferência 
temporária para outros órgãos, em especial, no caso dos 
“benedenses”, IPEA ou universidades federais. No caso dos 
“economiários” da Matriz da Caixa no DF, Secretaria do Tesouro 
Nacional ou órgãos brasilienses. Na Caixa, denomina-se SPE - 
Sociedade de Proteção dos Economiários. 

Levando em conta o risco de corporativismo, isto é, o 
predomínio de lógicas de ação onde prevalecem a defesa dos 
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interesses de uma determinada categoria profissional, evita-se a 
autogestão. Os agrupamentos exagerados na defesa dos próprios 
interesses profissionais necessitam ter suas corporações fiscalizadas 
pelo Estado.  

Isto não significa preconizar a ideia de total controle das 
corporações pelo Estado. Há uma interessante relação (conflitiva ou 
não) entre o preposto da sociedade, ou mais exato, do governo de 
ocasião, e o corpo funcional das instituições públicas nacionais. De 
acordo com o espírito público do servidor, este muitas vezes resiste à 
“política de terra-arrasada” daquele gestor indicado pela nova 
nomenclatura. 

A pesquisa da Glorinha, Hildete e Victor Leonardo capta, 
magnificamente, essa dinâmica ocorrida entre 1982 e 2004 no 
BNDES, cujos marcos balizadores foram a adesão ou não à ideia de 
privatização. Depois de um texto corrido com fatos e dados, 
detalhados em cerca de 230 páginas, são apresentadas as treze 
entrevistas com destacados gestores do período em mais 250 
páginas. 

O livro está dividido em seis capítulos. O primeiro se inicia no 
ano de 1982, quando três subsidiárias do BNDES são fundidas para 
originar a BNDESPAR, e termina no ano de 1986. O período 
compreende um momento crítico da economia brasileira, conhecido 
como o da crise da dívida externa, na qual o BNDES começará a 
assumir funções distintas das historicamente exercidas, buscando 
contribuir para as necessidades de ajuste de curto prazo. O 
esgotamento do modelo de substituição de importações vai ficando 
claro e se começa a esboçar o modelo da integração competitiva da 
economia brasileira. 

O segundo capítulo compreende o período marcado pelo 
surgimento das dificuldades econômico-financeiras, entre os anos de 
1987-89, quando foram feitas as primeiras privatizações. Após a 
queda do Ministro da Fazenda “novo-desenvolvimentista”, Bresser-
Pereira, na época favorável a algumas privatizações, pode-se 
registrar o início da Era Neoliberal, de fato, em 1988, com a 
Constituinte e o Ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega pró livre-
mercado. 
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Os dois primeiros capítulos são os únicos nos quais se optou 
por um corte não coincidente com os mandatos presidenciais, 
exatamente pela equipe de pesquisa entender as privatizações 
constituírem um marco-chave na história do Banco. Nos dois 
capítulos seguintes, os cortes coincidem com os mandatos 
presidenciais: o terceiro capítulo engloba a atuação do Banco no 
período 1990-4, abrangendo o governo Collor e o do seu sucessor, 
Itamar Franco; e o quarto capítulo abarca os oito anos de mandato 
presidencial de Fernando Henrique Cardoso, quando se completou a 
Era Neoliberal. 

Ao longo desses catorze anos, o BNDES foi se envolvendo com 
o programa de privatizações, já formalizado como Programa Nacional 
de Desestatização (PND). O registro histórico da implementação 
desse Programa é fundamental para entender as inflexões sofridas 
com a adesão do Brasil ao ideário neoliberal.  

O quinto capítulo trata do biênio 2003-04, já no governo Lula, 
quando o economista e professor nacional-desenvolvimentista da 
UFRJ, Carlos Lessa, foi designado para a presidência do Banco. Esse é 
o único capítulo cuja demarcação se refere a um mandato de 
presidente do Banco, e não foi sem motivo. Os anos iniciais do 
mandato de Lula foram marcados por uma pesada disputa interna 
entre desenvolvimentistas, nos seus diversos matizes, e neoliberais, e 
Lessa foi um dos protagonistas dessa disputa, tentando fazer do 
Banco uma trincheira desenvolvimentista. Sua gestão foi marcante 
sob o aspecto nacionalista. Com seu exame esta pesquisa foi 
finalizada, infelizmente, não abarcando toda a Era Social-
Desenvolvimentista (2003-2014), em especial a gestão (2007-2016) 
do professor da UNICAMP, Luciano Coutinho, cuja atuação anticíclica 
foi bem-sucedida. 

No capítulo 6 foram apresentadas considerações finais à guisa 
de conclusão. Mas, para os especialistas com a memória recente 
ainda presente, as motivações dos diversos atores estão reveladas 
nas entrevistas. Do lado desenvolvimentista, o nacionalismo, a cadeia 
produtiva, o emprego e a desigualdade regional; do lado neoliberal, 
as externalidades, os riscos, os custos e o lucro do Banco. 

Elas podem ser agrupadas de acordo com as ideologias e as 
funções de cada entrevistado. De um lado, o nacional-
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desenvolvimentismo de Carlos Lessa e Darc Costa, assessorado pelo 
“operador da máquina funcional”, Ernani Torres. De outro lado, o 
neoliberalismo de Pérsio Arida e Luiz Carlos Mendonça de Barros, 
assessorados, respectivamente, por Elena Landau e José Pio Borges 
de Castro Filho, este vice de Mendonça de Barros e depois sucessor 
na presidência de André Lara-Resende. Entre esses formuladores, há 
representantes da nomenclatura do PMDB/PSDB como Márcio Fortes 
e Regis Bonelli. Os funcionários concursados do BNDES – Ernani 
Torres, Fernando Perrone, Licínio Velasco Jr, Marco Antônio Araújo 
Lima e Paulo Faveret –, ocupantes de postos de direção ou de 
superintendentes, caracteristicamente, dão entrevistas mais 
autobiográficas em vez de emitir avaliações sobre as diferentes 
estratégias. Evitam emitir juízos de valor, mantendo as características 
protecionistas de suas carreiras. 

Da mesma forma, os pesquisadores não emitem, neste livro, 
juízo de valor a respeito daquilo dito por seus entrevistados, 
confrontando-os com fatos e dados de seus desempenhos. Não 
apresentam uma análise ideológica, embora evidentemente tenham 
seu lado. O outro lado não faz uma análise tão honesta 
intelectualmente e imparcial politicamente ao tratar da Era Social-
Desenvolvimentista (2003-2014). 

Em Defesa do Social-Desenvolvimentismo no BNDES 

Na Era Neoliberal (1994-2003), com privatização dos bancos 
estaduais e sem adoção de política de crédito, a relação crédito/PIB 
decresceu de 36,6% para 24,7%. Na Era Social-Desenvolvimentista 
(2003-2014), ela se elevou até 58,9%, considerando o “PIB velho”. 
Face ao “PIB novo”, com a volta da Velha Matriz Neoliberal (2015-16), 
já caiu para 48,7% em janeiro de 2017, ante 53,2% em janeiro de 
2016. Em outras palavras, em torno de cinco pontos percentuais a 
cada ano! 

O BNDES em 2002 financiou R$ 38,1 bilhões. Em 2008, iniciou 
uma atuação anticíclica, atingindo R$ 121,4 bilhões e chegou a 
alcançar desembolsos de R$ 190,4 bilhões em 2013 e R$ 186,0 em 
2014. No ano passado, o banco reduziu em 35% o volume 
desembolsos em relação a 2015, para R$ 88,3 bilhões, a maior queda 
anual da série histórica da instituição, com início em 1995. 
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O crédito com recursos livres equivalia a 27,5% do PIB em 
2008. Pouco se afastou desse patamar, pois só chegou a 30,8% do 
PIB em 2014. A demanda por esse crédito se guia por expectativas 
do mercado. O crédito com recursos direcionados equivalia 13,2% do 
PIB em 2008. Quase alcançou o nível do com recursos livres, pois 
atingiu 28,1% do PIB em 2014. Ele se orienta por decisões de política 
pública. 

Com isso os desembolsos do BNDES saíram de 2,4% do PIB em 
2007 para 4,3% do PIB em 2010 e mantiveram o patamar em torno 
de 3,4% do PIB daí até 2014. A atuação anticíclica do BNDES adiou a 
Grande Depressão, expandindo PIB, receita tributária, capacidade 
produtiva e emprego. Financiou grandes projetos de hidrelétricas na 
Região Norte, novas fontes de energia, eólica e solar, novas 
tecnologias em telecomunicações, construção e ampliação de 
aeroportos e portos, obras relacionadas à Copa do Mundo e às 
Olimpíadas 2016, investimentos em saneamento e mobilidade 
urbana. 

No período 2009-2014, a relação entre os desembolsos para 
ativos fixos do BNDES e a formação bruta de capital fixo (FBCF) ficou 
entre 10,2% e 12,2%. A relação entre o investimento total e a FBCF, 
correspondente aos desembolsos do BNDES acrescidos dos 
investimentos realizados com outras fontes de recursos 
(contrapartidas), ficou entre 18,1% e 21,4%. 

Então, não funcionou a atuação anticíclica do BNDES?! Parou 
porque? Por que parou? 

Para responder a esta intrigante questão temos de refletir a 
respeito das respostas a três outras questões:  

1. Por que os economistas neoliberais abominam o crédito 
direcionado?  

2. Por que os economistas neoliberais abominam a TJLP 
subsidiada abaixo da taxa de juro do mercado?  

3. Por que os economistas neoliberais abominam a ”política dos 
vencedores”? 
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A respeito da primeira questão, lembremos das duas Leis dos 
Economistas: 1ª. para cada economista, existe um igual e contrário; 
2ª. ambos estão errados. 

Há também duas Leis da Tropicalização Antropofágica 
Miscigenada, isto é, do Brasil. Primeira Lei: “Independentemente dos 
homens e de suas intenções, sempre quando o Banco Central se 
entrega à austeridade financeira, os Bancos Públicos escancaram os 
cofres, com a inevitabilidade quase de uma lei natural”. Segunda Lei: 
“O comportamento dos Bancos Públicos é, por definição, o desejado 
pe lo Governo da Ocas ião, se ja e le monetar i s ta , se ja 
desenvolvimentista, ou, quase sempre, apenas pragmático”. 

Não se deve interpretar essas leis no sentido negativo, tipo “os 
bancos públicos inviabilizam a política monetária”. Primeiro, a 
dosagem de suas operações é instrumento básico de política de 
crédito. Segundo, o direcionamento setorial do crédito dá-lhe 
flexibilidade. Portanto, o crédito direcionado, tão atacado pelos 
neoliberais, é melhor para o País. É uma sabedoria controlar crédito 
ao consumo e liberar crédito ao investimento de acordo com o 
planejamento estratégico. Concedido a setores prioritários, ele se 
torna um “amortecedor” de recessão provocada pela ânsia de 
controle monetário geral por parte do Banco Central do Brasil (BCB). 

Aí está o problema: os neoliberais abominam o classificado por 
eles como “jabuticaba”! Essa nossa sabedoria, uma instituição 
nacional por ter se tornado um modo coletivo de pensar, tanto da 
casta dos sábios-tecnocratas, quanto da casta dos mercadores-
industriais, não se encontra na cartilha norte-americana onde os 
PhDeuses se formaram. A subcasta dos financistas, seus 
empregadores, não aprecia a concorrência dos bancos públicos, 
ocupando o vácuo deixado pelos bancos privados. 

Os neoliberais criticam a elevação dos repasses do Tesouro 
Nacional (TN) para o BNDES de 6% do seu funding total em 2007 
para 54% em 2014. Segundo essa crítica, permitiu a este operar com 
uma ”conta movimento” no TN para subsidiar juros.  

Os social-desenvolvimentistas acharam adequado o TN oferecer 
risco soberano aos investidores institucionais, fundos e bancos, para 
captar em longo prazo, e repassar funding ao BNDES. O BNDES 
reciclava os recursos em crédito direcionado para setores prioritários 
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para a estratégia de desenvolvimento nacional. Os valores-meta 
dessa corrente de pensamento são o nacionalismo, a expansão da 
cadeia produtiva e do emprego, e o combate à desigualdade regional. 

O projeto neoliberal é o BNDES adotar apenas a função de 
originador de operações. Entra com parte pequena do financiamento 
e com isso dá um ”selo de qualidade”  

ao empreendimento para as devedoras emitirem debêntures. 
Evitando “externalidades”, isto é, ocupação de espaço reservado para 
o setor privado, pretensamente fomentaria o mercado de capitais. Os 
va lores-meta dessa corrente são microeconômicos: as 
externalidades, os riscos, os custos e o lucro do Banco.  

Os neoliberais acusam este repasse como uma das causas da 
“despoupança” do setor público, isto é, o déficit primário. Na 
verdade, esse resultado primário é diminuto em relação ao resultado 
nominal. Foi -1,85% do PIB em 2015 e -2,47% em 2016, enquanto o 
nominal atingiu -10,22% em 2015 e -8,93% em 2016. Neste déficit 
nominal, os juros representaram 82% em 2015 e 72% em 2016! 

Na verdade, para a evolução da dívida bruta de 52,6% do PIB 
em janeiro de 2014 para 69,5% em dezembro de 2016, as operações 
compromissadas com médias diárias de R$ 1,1 trilhão em janeiro de 
2017 tiveram grande parcela de responsabilidade. Se a Autoridade 
Monetária trocar Operações Compromissadas por Depósitos 
Remunerados no Banco Central, a dívida bruta diminuirá o 
equivalente a 18% do PIB, voltando ao patamar de janeiro de 2014! 

Vale também registrar as estatísticas provarem o mercado de 
capitais atuar pró ciclo de expansão e o BNDES contra ciclo 
depressivo. Os desembolsos do BNDES superaram as emissões 
primárias daquele só em 2009, quando houve pequena depressão, e 
nos anos (2011-2016) de expectativas pessimistas dos emissores de 
ações e/ou debêntures. 

A resposta à pergunta “por que os economistas neoliberais 
abominam a TJLP subsidiada abaixo da taxa de juro do mercado?” é: 
porque eles adotam um Modelo “2 neurônio” (sic). Neoliberais 
impõem uma terapia equivocada a partir de um diagnóstico errado: 
“as causas das altíssimas taxas de juros de empréstimos com 
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recursos livres seriam as baixíssimas taxas de juros de empréstimos 
com recursos direcionados”.  

Este é o modelo-gangorra dos neoliberais: para eles, o juro 
está no “céu” não por causa do nível da SELIC (referência para o 
custo de captação de funding) nem por razão do spread bancário 
(devido à avaliação superestimada do risco de perda dos créditos), 
mas sim por causa do “inferno” do crédito direcionado dos bancos 
públicos. Este concorre com os bancos privados e expande a 
demanda agregada contrabalançando o impacto recessivo da política 
de juros.  

Porque neoliberal não gosta de crédito bancário direcionado por 
bancos públicos? Sem considerar a concorrência destes com “seus” 
bancos privados, cujo eufemismo é “externalidades“, teoricamente, é 
por causa da Doutrina da Poupança Forçada. Esta prega que os 
bancos podem apenas agir como intermediários financeiros neutros, 
canalizando exatamente a poupança preexistente para o 
investimento. Caso isso não ocorra assim, o crédito financiará 
investimento em demasia, que se desequilibrará com a poupança 
preexistente, provocando expansão da demanda agregada além da 
oferta agregada disponível. De acordo com esse modelo mental 
estático-comparativo, baseado na Lei de Say, tal desequilíbrio 
provocaria inflação, corroendo o poder aquisitivo dos salários reais, 
ou seja, forçando uma queda do consumo até o nível de poupança 
necessário àquele nível de investimento financiado pelo “excesso de 
crédito”.  

O economista ortodoxo necessita aprender a lidar com a 
variável tempo, adotando um método dinâmico em vez de um 
método estático-comparativo entre equilíbrios. Desta forma, pensaria 
de maneira dinâmica para entender geração de ”poupança ex-post” e 
regular demanda sem deixar de direcionar o crédito para 
investimento em infraestrutura e capacidade produtiva, aumentando 
a oferta agregada. 

Por que os economistas neoliberais abominam a TJLP 
subsidiada abaixo da taxa de juro do mercado? A mudança na 
metodologia de cálculo da TJLP prevê ela flutuar como uma taxa de 
mercado de maneira a política monetária inibir a política de crédito. 
Assim, o Banco Central do Brasil regulará o BNDES! 
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A ideia, para eliminar o subsídio do TN, é a TJLP acompanhar a 
taxa de juros de um título da dívida pública de longo prazo: a NTN-B 
de 5 anos. Com isso, o financiamento em longo prazo se submeterá à 
volatilidade da taxa de juro em curto prazo.  

O juro disparatado provoca concentração de riqueza financeira. 
Poderá provocar um Efeito Empobrecimento, pois se a taxa de juros 
do BNDES virar IPCA + Juro Prefixado, com a elevação da Selic acima 
deste juro, haverá MtM (marcação-a-mercado) em seus empréstimos 
e perda de capital com Provisões para Devedores Duvidosos. 
Diminuirá seu poder de alavancagem financeira pela queda contábil 
de seu capital próprio. 

Finalmente, a última questão é: por que os economistas 
neoliberais abominam a “política dos vencedores”? Eu faria outra 
pergunta para responder: por que as nações fracassam? No livro com 
este título – e o subtítulo “as origens do poder, da prosperidade e da 
pobreza” –, Daron Acemoglu e James A. Robinson distinguem as 
instituições econômicas entre inclusiva e extrativista. No caso 
brasileiro, a primeira seria o BNDES por fomentar a atividade 
econômica empregadora; a segunda seria o BCB, por espoliar a renda 
da maioria em favor da minoria. 

Juros no Brasil é uma variável determinante de outras 
variáveis-chave, mas determinada de maneira arbitrária e 
disparatada em relação ao resto do mundo. No final do ano passado, 
a taxa de juro real do Brasil (5,8% aa) era duas vezes maior do que a 
segunda: a da Rússia com 2,9% aa! 

Portanto, a ”Política dos Vencedores” é realizada pelo Banco 
Central do Brasil! Não haverá solução unilateral tanto na área fiscal 
quanto na tendência à apreciação da moeda nacional enquanto o juro 
for uma variável sob o livre arbítrio do Banco Central. Provoca a 
disparidade entre a taxa interna e a externa e eleva o cupom 
cambial. É necessário o mandato dual para limitar seu arbítrio entre 
duas metas: controle da inflação e expansão do emprego. 

Por causa da política de juros disparatados, a riqueza financeira 
de 112 mil clientes sob gestão de patrimônio especial dos bancos 
(Private Banking) de 2009 a 2016 multiplicou em quase três vezes 
(2,86) seu valor nominal – de R$ 291 bilhões a R$ 831 bilhões –, 
acumulando mais R$ 540 bilhões ou mais de ½ trilhão de reais! Isto 
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equivale a 9% do PIB de 2016 (R$ 6.267,0 bilhões), sendo um pouco 
acima do déficit nominal! 

Riqueza média de cada família dos 54.100 grupos econômicos 
atingiu, em dezembro de 2016, R$ 15.371.414,58. Eram 112.036 
pessoas clientes do Private Banking. 

Em conclusão, os neoliberais amam a ideologia de igualdade de 
oportunidades, porém prezam mais evitar a eutanásia dos rentistas 
(taxa de inflação superar taxa de juro prefixada) e capitalizar a 
própria riqueza financeira, defendendo o Banco Central fazer “política 
de vencedores”. 

Bancos Públicos para Desconcentração Regional do Crédito 

O programa de extermínio dos bancos estaduais (PROES), nos 
anos 90, representou vitória da tecnocracia do governo neoliberal 
sobre o pacto federativo. Segundo os tecnocratas de então, todos os 
bancos públicos detinham poder de transferência do déficit fiscal para 
a União, não de direito, mas de fato. Ameaçavam as Finanças 
Públicas, pois a União acabaria assumindo todo o passivo a 
descoberto desses bancos correspondente ao socorro financeiro 
prestado pelo Banco Central. Este seria aportado por pressão política 
dos governadores e ameaça de risco sistêmico. Assim, a tecnocracia 
responsável pela política macroeconômica federal perderia o controle 
da situação monetária, financeira e fiscal. 

Por que a sanha exterminadora dos bancos públicos? Na visão 
ortodoxa, os gastos públicos não financiados por arrecadação fiscal 
ou lançamento de títulos de dívida pública se sobrepunham aos 
gastos privados, se o setor privado permanecesse com a mesma 
renda disponível. O resultado era o desequilíbrio entre a demanda 
agregada e a oferta dada de bens e serviços, causa básica da pressão 
inflacionária.  

Os bancos estaduais só podiam abrir uma agência nas capitais 
de outros estados. Assim, não conseguiam colocar os títulos de dívida 
estadual, via ação comercial, no centro do mercado financeiro, isto é, 
em São Paulo.  Por isso, eles detinham carteira de ativos sem o 
passivo correspondente, isto é, a descoberto. Eles concediam 
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financiamento monetário ao governo estadual ao não atender à 
exigibilidade de reserva bancária. 

Os neoliberais indiferentes ao nacionalismo e favoráveis à 
abertura externa achavam a oferta de bancos estaduais, 
praticamente “de graça”, seria vista como uma boa opção para atrair 
os bancos estrangeiros. Estes queriam adquirir uma rede já bem 
instalada. Entretanto, os maiores bancos nacionais privados – o 
Bradesco e o Itaú – reagiram e compraram a maioria, exceto o 
Banespa, comprado pelo Santander, no centro financeiro. 

A necessidade de ganhar escala nacional e fatias de mercado, 
para compensar a maior concorrência por clientes, inclusive mais 
pobres, dado o barateamento do acesso popular via informática, foi a 
maior motivação. Então, os grandes bancos brasileiros aproveitaram 
a oportunidade das privatizações para se defenderem das aquisições 
dos bancos estrangeiros e suas entradas no mercado nacional de 
varejo antes reservado. 

A partir de então, economistas pós-keynesianos, devido à teoria 
da preferência pela liquidez (e aversão ao risco) dos bancos, 
esperavam uma dependência de trajetória com retroalimentação 
capaz de elevar ainda mais a desigualdade entre as rendas regionais. 
Previram um processo cumulativo de concentração econômica 
regional, devido à centralização financeira ocorrida entre 1995-2002. 
A saída do processo de crise bancária, privatização de bancos 
estaduais, desnacionalização de bancos, e a reestruturação 
patrimonial dos bancos públicos federais, supostamente, teria como 
efeito os bancos adotarem uma ótica pró livre-mercado 
concentradora e centralizadora. 

Essa predição não ocorreu. De fato, a desigualdade regional em 
riqueza financeira pessoal e corporativa determinou a escolha das 
sedes dos bancos particulares, para facilitar a captação de funding, 
na capital de São Paulo. Porém, a busca de correção dessa 
desigualdade socioeconômica, entre outras políticas públicas, por 
meio de transferência de renda compensatória, elevação real do 
salário mínimo e investimentos em infraestrutura e logística, 
influenciaram o direcionamento do crédito dos bancos públicos 
federais após 2003 até 2014.  
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Os maiores bancos privados, em termos de escala nacional, 
com oferta de recursos livres, isto é, não direcionados a priori, 
responderam à demanda efetiva por crédito. Esta cresceu na região 
periférica com a ampliação do mercado consumidor interno resultante 
de políticas públicas. 

As políticas públicas social-desenvolvimentistas buscaram 
contrapor-se a essa trajetória de concentração de renda regional. 
Elas não conseguiram determinar, de maneira irreversível, o fim do 
processo de desigualdade regional. Isto porque a continuidade das 
políticas sociais ativas repercutiria em ampliação do mercado interno, 
tanto de consumo, quanto de financiamento, mas dependeria da 
manutenção da frágil democracia brasileira. Esta sofreu dois golpes: 
um contra a Presidenta eleita, outro contra o Presidente a ser eleito, 
em 2018, impedindo-lhe se candidatar. 

!  

O quadro acima demonstra a volta da Velha Matriz Neoliberal, 
em 2015, ter interrompido o processo de queda na participação 
relativa do Estado de São Paulo como destino do crédito de 38% para 
30%, devido em especial ao dirigido para a Pessoa Física. Os bancos 
públicos perderam participação no mercado de crédito em 2017 pela 
primeira vez desde 2007, quando o conjunto de instituições oficiais 
controlavam 34% do mercado. Encolheu de 56% em 2016 para 54% 
em 2017. O saldo das operações de crédito do sistema financeiro 
diminuiu -0,6% em doze meses, ficando em R$ 3.086 bilhões no final 
do ano passado. A relação crédito/PIB baixou para 47,1%, face a 
49,6% no final de 2016 e 53,7% no final de 2015: quase menos 7 
pontos percentuais do PIB! 
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A partir da crise financeira mundial de 2008, dado o recuo dos 
bancos privados, os públicos tiveram o seu papel ampliado com a 
adoção de políticas anticíclicas. Foram usados também como 
instrumento indutor da queda dos juros e dos spreads bancários em 
2012. Aliás, foi uma política correta, ao contrário de sua demonização 
por parte da imprensa neoliberal. O problema foi sua interrupção, em 
abril de 2013, com o Banco Central, indiferente ao crescimento 
econômico, voltando à elevação arbitrária de juros. 

Para ver o efeito do recente encolhimento dos bancos públicos 
pelo governo golpista, deixando-os descapitalizados, resolvi fazer 
cálculos em big data – uma imensa planilha (10.304 linhas e 65 
colunas) de ESTBAN, baixada no site do Banco Central do Brasil. 
Contém dados das agências de todos os bancos em todas as cidades 
brasileiras. Calculei a relação entre empréstimos e depósitos (a prazo 
e de poupança) para cada banco e cada cidade em estados 
selecionados. 

!  

Enquanto os maiores bancos privados nacionais e estrangeiros 
drenam recursos da maioria das cidades onde localizam suas 
agências, a Caixa e o Banco do Brasil em praticamente todas cidades 
onde estão presentes concedem mais empréstimos se comparado ao 
valor captado localmente. Os privados sugam, os públicos irrigam 
liquidez. Alô, alô, bancadas bairristas das oligarquias regionais, 
imaginem seus currais eleitorais sem os bancos públicos! 

INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA E/ D < 1 E /  D > = 1 TOTAL

CAIXA 8 1.635 1.643
BB 65 2.865 2.930
BRADESCO 2.145 138 2.283
ITAÚ 1.005 126 1.131
SANTANDER 570 160 730
SUBTOTAL 3793 4924 8717
OUTROS 1343 927 2.270
TOTAL 5136 5851 10.987
Fonte: BCB - ESTBAN dez.2016 (elab. FNC)

NÚMERO DE CIDADES
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!  

No quadro acima, verifica-se “a política Robin Hood” dos bancos 
públicos. Banco do Brasil e Caixa captam mais depósitos a prazo e de 
poupança se comparados a seus grandes concorrentes (23% a 22%) 
no centro financeiro (capital de São Paulo), mas têm menor Market-
share no mercado de crédito paulistano. O Bradesco, provavelmente, 
registra suas operações de crédito junto à sede em Osasco na Grande 
São Paulo. 

Interessante observar, nesses seis estados selecionados, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Recife têm proporcionalmente mais captação e 
empréstimos em lugar do interior de seus estados. Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul têm 45% dos empréstimos na capital e 55% no 
interior, embora o percentual de captação em Porto Alegre seja 
superior ao de Belo Horizonte, comparados respectivamente com os 
percentuais dos interiores gaúchos e mineiros. Salvador e o interior 
da Bahia convivem equilibradamente, meio a meio. 

A relação empréstimos / depósitos para esses estados e suas 
capitais superior a 1 demonstra, em todos, o funding ir além do típico 
do crédito comercial e imobiliário – “dinheiro comprado” em CDBs e 
poupança. Provavelmente, também recorrem os públicos a fundos 
parafiscais (FCO e FGTS), os privados nacionais a captações no 
mercado aberto ou depósitos a vista, e o estrangeiro a repasses 
externos. 
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Portanto, testei e falseei mais uma vez a hipótese de haver uma 
teoria pós-keynesiana mono econômica sobre bancos, atemporal e 
onipresente, isto é, sempre válida em todos os tempos e lugares. Em 
nível de abstração menor, as características institucionalistas (origens 
do capital ou tipos de controle acionário) dos bancos são influentes 
em seus desempenhos.  

No Brasil, nem todos os bancos são orientados por expectativas 
em relação ao mercado, ou seja, por “preferência pela liquidez”. Mais 
da metade do mercado de crédito brasileiro, na Era Social-
desenvolvimentista (2003-2014), foi atendido por políticas públicas, 
executadas por bancos estatais, contra as expectativas pessimistas 
dos bancos privados nacionais e estrangeiros. 

Bancos Públicos Federais Substitutos dos Bancos Comerciais 
Estaduais 

Participei de uma banca julgadora de Dissertação de Mestrado – 
“Território e Regionalismo: Topologia e Estratégia Geoeconômica do 
Banestes/ES” – na Geografia da FFLCH-USP. É um estudo de caso 
muito interessante sobre um dos cinco últimos sobreviventes (além 
dele, BRB, Banese, Banpará, Banrisul) do programa de extermínio 
dos bancos comerciais estaduais (PROES) durante o governo 
neoliberal dos anos 90. 

Permite também indagação e reflexão sobre a história do tipo 
“as if it” (como se fosse): e se o Estado do Espírito Santo fosse um 
país? Teria uma economia autossuficiente? 

Não é por o Estado (ES) ter apenas 3,5 milhões de habitantes 
(1,8% da população brasileira e 14ª. no ranking dela) a razão de o 
impossibilitar sua soberania autônoma. Por exemplo, o Uruguai tem 
uma população de cerca de 3,5 milhões de habitantes, dos quais 1,8 
milhão vivem na capital, Montevidéu, e em sua área metropolitana. 
Ele é um dos países economicamente mais desenvolvidos da América 
do Sul, com um dos maiores PIB per capita, em 48.º lugar no IDH 
(2011) e no 1.º em qualidade de vida/desenvolvimento humano na 
América Latina, quando a desigualdade é considerada.    

A Grande Vitória tem 1,6 milhão de habitantes. Possui a usina 
siderúrgica de Tubarão e é um porto exportador de minério de ferro, 
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cuja mineração é realizada em Minas Gerais e transportada via a 
Estrada de Ferro Vitória-Minas. Na agricultura, merecem destaque: 
café, arroz, cacau, cana-de-açúcar, feijão, frutas e milho. Na 
pecuária, há criação de gado de corte e leiteiro. Na indústria, são 
fabricados produtos alimentícios, madeira, celulose, têxteis, móveis, 
além da siderurgia. No entanto, essa economia de autossubsistência 
torna deficitário o comércio do estado com as demais unidades 
federativas do Brasil. 

Graças à Petrobras, empresa estatal brasileira, sabe-se o 
Espírito Santo é a segunda maior província petrolífera do País, com 
reservas totais de 2,5 bilhões de barris. Não à toa as rebeldias 
nativistas foram sufocadas pelo governo central durante o Império 
brasileiro. Manteve o país como o maior da América do Sul 
(equivalente a 47% do território sul-americano) e da região da 
América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área territorial, e 
sexto em população com mais de 208 milhões de habitantes. É o 
maior país lusófono do planeta, além de ser uma das nações mais 
multiculturais e etnicamente diversas, em decorrência da forte 
imigração oriunda de variados locais do mundo. 

Sob o ponto de vista do individualismo metodológico, adotado 
também por geógrafos, os locais são em parte explicados pelas 
instituições. Mas se deve tomar os locais como o ponto de partida 
para explicar as instituições financeiras sistêmicas? O holismo (ou 
coletivismo) metodológico alerta: há fenômenos macroeconômicos 
que não se reduzem à agregação de fenômenos microeconômicos ou 
locais. Alerta sobre o risco de cair em falácia de composição: 
atribuição errônea ao conjunto da economia de um raciocínio válido 
apenas para um indivíduo ou local, como o paradoxo da parcimônia. 

Sob a visão ortodoxa do individualismo metodológico, bancos 
são vistos como meros intermediários financeiros. A Lei de Say 
decreta “a produção criar a renda para a própria demanda”, seja ela 
consumida, seja poupada (ex-ante), e daí investida. Assim, bancos 
são apresentados como exercessem apenas a função neutra de 
canalizar poupança para investimento. E o banco comercial estadual 
seria “uma barreira para impedir a drenagem da poupança, no caso 
capixaba, para irrigar outros estados”. 
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De maneira antagônica a essa platitude, segundo o Princípio da 
Demanda Efetiva, o crédito financia o investimento. Este multiplica 
renda em ritmo acima do crescimento do consumo e daí (ex-post) se 
deduz a poupança residual. Então, em uma visão holística ou 
sistêmica, empréstimos multiplicam depósitos. O crédito vai muito 
além de uma poupança preexistente. Via alavancagem financeira, 
e leva a escala. Portanto, aumenta a rentabi l idade dos 
empreendimentos sobre o capital próprio, a economia se torna 
dinâmica e permite, ex-post, seja a captação de funding para lastro 
dos empréstimos, seja maior arrecadação fiscal para cobrir o déficit 
orçamentário, devido ao gasto público necessário para a retomada do 
crescimento econômico. 

Não é um banco local (e isolado) o criador de moeda, mas sim 
o sistema bancário. Este multiplica a quantidade de moeda à medida 
que (re)empresta em várias rodadas. O clichê popular metafórico é: 
“uma andorinha só não faz o verão”. 

O Banestes possui 2.378 empregados, sendo 2.065 técnicos 
bancários (salário inicial de R$ 2.741), oito diretores (R$ 25.315) e 
nove conselheiros de administração (R$ 7.279). Consultados, eles e a 
elite local, pela proximidade funcional, sem dúvida, defenderiam a 
sobrevivência desse banco. Tem 740.807 contas correntes e 547.344 
depositantes de poupança. Em seu ativo, 40% são títulos e valores 
mobiliários, 36% aplicações interfinanceiras de liquidez e apenas 
16% operações de crédito. Para Pessoas Jurídicas, 81% são dirigidas 
para MPME (micro, pequenas e médias empresas). A carteira de 
crédito ampliada é composta por 45% de empréstimos, 6% de 
financiamentos imobiliários, 5% de financiamentos rurais e apenas 
2% de financiamentos em infraestrutura e exportação. Seu ativo total 
soma só R$ 22,3 bilhões e o patrimônio líquido R$ 1,39 bilhão. É uma 
instituição histórica capixaba, mas e seu custo/benefício? 

Até o terceiro trimestre de 2017, o BANESTES destinou aos 
acionistas o valor de R$ 47,2 milhões a título de juros sobre capital 
próprio, representando a distribuição de 38% do lucro líquido do 
período. Desta quantia, R$ 43,6 milhões foram destinados ao 
acionista controlador (o Estado do Espírito Santo), valor este aplicado 
conforme as prioridades de investimentos definidas no orçamento do 
Estado. Pergunta-se: o governo estadual não ganharia mais com a 
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venda da sua folha de pagamentos a um banco público federal, tendo 
como contrapartida o fomento de políticas públicas no estado? 

Não é uma estratégia equivocada defender a manutenção do 
banco comercial estadual em vez de atrair dos bancos públicos 
federais e suas políticas públicas? Não seria bairrismo (ou 
provincianismo) devotar afeição exagerada ao banco de seu estado, 
devido à menor distância funcional da sede (e dirigentes), e ter 
sentimentos e/ou atitudes de hostilidade ou de menosprezo para com 
os bancos dos demais estados, inclusive as IFPF (Instituições 
Financeiras Públicas Federais) sediadas em Brasília? 

E, por último, é viável a sobrevivência do Banestes em longo 
prazo sem estar captando no centro financeiro paulista? Talvez o 
maior constrangimento aos bancos estaduais, antes da onda de 
privatização, se situasse na restrição normativa à expansão nacional 
de sua rede de agências. Apenas uma agência sua podia se localizar 
em outra capital de estado.  

No final de 1993, antes do governo FHC, São Paulo concentrava 
mais da metade do mercado, e nenhum dos bancos estaduais se 
encontrava solidamente instalado nesse centro financeiro, a não ser o 
Banespa. O estado de São Paulo detinha 56% dos depósitos (na 
capital, 90% deles) e 43% das operações de crédito (na capital, 89% 
delas) realizadas no país. Tinha participação também expressiva em 
agências: 29% da rede bancária no Brasil. 

Em dezembro de 2016, em São Paulo tinha saldo de R$ 1,033 
trilhão em captação de Pessoas Físicas, sendo R$ 431 bilhões de 
Private Banking (57.504 grupos), R$ 337,7 bilhões de Varejo de Alta 
Renda (2,8 milhões clientes) e R$ 264,5 de Varejo Tradicional (18,5 
milhões). Considerando os depositantes de poupança, eram 21,4 
milhões clientes ou 31% do total brasileiro. Para comparação, Minas 
Gerais e Espírito Santo em conjunto tinham, respectivamente, R$ 
213,5 bilhões captados, sendo R$ 43,8 bilhões no PB (9,7 mil 
clientes), R$ 56,1 bilhões em VAR (461 mil), R$ 113,5 bilhões em VT 
(8,2 milhões). Somavam 8,7 milhões de clientes ou 13% do total. A 
riqueza per capita de um membro de PB na Grande São Paulo era 
quase R$ 9 milhões e nos estados MG/ES era quase R$ 5 milhões. 
Considerando o percentual de clientes PF por domicílio, 51,3% estava 
em SP. 
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Resolvi fazer cálculos em big data – uma imensa planilha 
(10.304 linhas e 65 colunas) de ESTBAN, baixada no site do Banco 
Central do Brasil, com dados das agências de todos os bancos em 
todas as cidades brasileiras. Repeti um método de análise já usado na 
dissertação de mestrado (“Bancos em Minas Gerais” em 1978) e na 
tese de doutorado (“Banco do Estado: o caso Banespa” em 1988), 
calculando a relação entre empréstimos e depósitos para cada banco 
e cada cidade no Espírito Santo. 

!  

Primeiro resultado falseador da hipótese convencional: o 
BANESTES “drena” e o Banco do Brasil e a Caixa “irrigam” de liquidez 
o estado do Espírito Santo. O Banestes tem agências nas 78 cidades, 
capta 52% e empresta 15%. Só em cinco cidades sua relação E/D é 
acima de 1. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal somam 34% 
da captação e 80% dos empréstimos totais. Concedem mais em 
relação ao valor captado na maioria das cidades onde possuem 
agências. O Banco do Brasil tem 58 e a Caixa 44 agências. 

 

!  

O Banestes empresta só 10% do captado em Vitória na própria 
capital, sede do governo estadual, onde administra o “caixa” 
governamental, BB 60% e Caixa 90%. Banestes em Vitória capta 

ESTBAN por municipio do Espírito Santo
Dezembro de 2016
BANCOS EMPRÉSTIMOS DEPÓSITOS TOTAL E/ D EMP./ DEP. > 1 % EMPRÉSTIMOS % DEPÓSITOS
BCO BANESTES S.A. 3.907.348.866,00 27.885.207.492,00 0,1 5 cidades 15% 52%
BCO DO BRASIL S.A. 8.155.563.385,00 6.590.215.403,00 1,2 48 cidades 31% 12%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13.040.921.641,00 12.424.841.889,00 1,0 40 cidades 49% 23%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 78.262.497,00 86.071.769,00 0,9 Duas cidades 0% 0%
BCO BRADESCO S.A. 229.800.302,00 2.877.191.362,00 0,1 Nenhuma cidade 1% 5%
ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 664.399.843,00 1.738.402.826,00 0,4 Nenhuma cidade 2% 3%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 497.804.821,00 1.849.718.575,00 0,3 Nenhuma cidade 2% 3%
OUTROS (SAFRA E BMG) 108.007.672,00 2.349.981,00 46,0 s/ d 0% 0%
TOTAL 26.682.109.027,00 53.453.999.297,00 0,5 249 agências no ES 100% 100%
Fonte: Banco Central do Brasil (Elaboração de Fernando Nogueira da Costa)

ESTBAN por municipio do Espírito Santo
Dezembro de 2016
BANCOS EMPRÉSTIMOS DEPÓSITOS TOTAL E/ D % EMPRÉSTIMOS % DEPÓSITOS
BCO DO BRASIL S.A. 1.964.795.275,00 3.209.640.469,00 0,6 7% 6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.750.751.214,00 5.147.189.779,00 0,9 18% 10%
BCO BANESTES S.A. 1.631.165.572,00 20.544.029.329,00 0,1 6% 38%
BCO SAFRA S.A. 79.922.601,00 2.349.981,00 34,0 0% 0%
ITAÚ UNIBANCO S.A. 286.946.293,00 736.463.684,00 0,4 1% 1%
BCO BRADESCO S.A. 76.391.239,00 1.357.288.959,00 0,1 0% 3%
BCO BMG S.A. 28.085.071,00 0,00 0% 0%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 272.985.501,00 1.131.712.980,00 0,2 1% 2%
TOTAL DE VITÓRIA 9.091.042.766,00 32.128.675.181,00 0,3 34% 60%
TOTAL DO INTERIOR 17.591.066.261,00 21.325.324.116,00 0,8 66% 40%
TOTAL 26.682.109.027,00 53.453.999.297,00 0,5 100% 100%
Fonte: Banco Central do Brasil (Elaboração de Fernando Nogueira da Costa)
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38% e empresta 6% do total do Estado. Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal captam 16% e emprestam 25%. 

 

!  

Banestes capta 14% e empresta 9% no interior; BB, 
respectivamente, 6% e 23%; Caixa, 14% e 31%. Banestes empresta 
lá apenas 30% do total captado no interior. Banco do Brasil empresta 
80% acima do captado no interior. Caixa Econômica Federal empresta 
10% acima do captado no interior. Ela oferece o maior volume de 
empréstimos. 

Tive empatia com o mestrando. Ele defendia sua dissertação 
justamente depois de 40 anos eu ter defendido a minha sobre tema 
análogo – e 30 anos desde a defesa da tese de doutorado. Mas eu lhe 
disse: revi meus conceitos em contexto distinto. Antes do processo 
de privatização ou federalização dos bancos comerciais estaduais, 
baseado na sua atuação desenvolvimentista em Minas Gerais e São 
Paulo, eu os defendi. Agora, com as IFPF com atuação social-
desenvolvimentista em escala nacional superior à dos sobreviventes 
locais, já não é o caso. 

Lembrei-lhe daquela resposta de Keynes à jornalista. Ela lhe 
cobrava coerência com suas ideias antes transmitidas: – “Eu mudo 
minhas ideias quando a realidade muda. E a senhora?” 

Concorrência Bancária: Aparências Enganam Leigos 

Há cinismo ou incoerência em um cliente bancário como 
depositante querer um “banco grande demais para não quebrar”, e 
como devedor, um "banco pequeno demais para quebrar"... E ele 
enrolar a massa falida com o pagamento da dívida bancária. 

ESTBAN por municipio do Espírito Santo
Dezembro de 2016
BANCOS EMPRÉSTIMOS DEPÓSITOS TOTAL E/ D % EMPRÉSTIMOS % DEPÓSITOS
BCO DO BRASIL S.A. 6.218.298.690,00 3.392.079.188,00 1,8 23% 6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.317.701.007,00 7.289.156.364,00 1,1 31% 14%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 78.262.496,00 86.071.769,00 0% 0%
BCO BANESTES S.A. 2.276.183.294,00 7.341.178.163,00 0,3 9% 14%
ITAÚ UNIBANCO S.A. 377.453.550,00 1.001.939.142,00 0,4 1% 2%
BCO BRADESCO S.A. 153.409.063,00 1.519.902.403,00 0,1 1% 3%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 224.819.320,00 718.005.595,00 0,3 1% 1%
TOTAL DO INTERIOR 17.646.127.420,00 21.348.332.624,00 0,8 66% 40%
TOTAL DO VITÓRIA 9.035.981.607,00 32.105.666.673,00 0,3 34% 60%
TOTAL 26.682.109.027,00 53.453.999.297,00 0,5 100% 100%
Fonte: Banco Central do Brasil (Elaboração de Fernando Nogueira da Costa)
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Um sistema bancário é complexo por sua emergência pelas 
interações entre múltiplos componentes. Ele oferece ao mesmo 
tempo um sistema de pagamentos, agências para depósitos e 
investimentos, e crédito.  

A tomada de crédito é fundamental para a alavancagem 
financeira dos empreendimentos, isto é, obter uma rentabilidade 
patrimonial superior à obtida apenas com o uso de recursos próprios, 
devido à economia de escala. Esse “segredo do negócio capitalista” é 
visto por analistas como a principal função sistêmica dos bancos, sem 
dimensionar apropriadamente as necessárias interações entre 
aquelas citadas três funções. Um banco se estabelece pela captação 
de recursos de terceiros para lastrear os empréstimos concedidos. O 
Banco Central o fiscaliza para ele não perder esses recursos. 

Segundo a ANBIMA, em junho de 2018, existiam 142 milhões 
de depósitos de poupança, sendo 83 milhões contas com menos de 
R$ 100 de saldo e 59 milhões com saldo médio de R$ 11.573,16. 
Segundo o FGC, eram 153,4 milhões depositantes de poupança 
(35,5% do saldo total), 104,5 milhões de contas de depósitos à vista 
(7,9%), 18,1 milhões de depósitos a prazo (40,4%). Os 755 mil 
clientes de LCI e 283 mil de LCA propiciavam 15% do funding, isto é, 
da composição passiva ou fontes de financiamento. Desconsiderando 
os depositantes de poupança entre os clientes bancários, mas 
incluindo os investidores em Fundos, eram 11,4 milhões nos 
segmentos de varejo tradicional (7,3 milhões), varejo de alta renda 
(4 milhões) e Private Banking (122 mil).  

O SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central 
do Brasil apresenta um número distinto, comparado ao de contas 
bancárias, de quantidade de clientes em operações de crédito: cerca 
de 126,4 milhões. O “big five” BBICS (Bradesco, Itaú, Caixa, BB, 
Santander) com 107 milhões possui 71% dos clientes tomadores de 
crédito e fazem 75% do número das operações de crédito, entre as 
quais as de crédito rotativo em cartões, do sistema financeiro 
nacional. Evidentemente, nem todos os depositantes tomam crédito. 

A estrutura do mercado bancário se caracteriza como um 
oligopólio diferenciado, ou seja, os bancos competem por 
diferenciação na qualidade do serviço (eletrônico e pessoal) prestado 
e não por preço (juros ou tarifas). Quanto mais segurança oferecer, 
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capta maior volume de recursos e possui maior capacidade de 
financiamento. Fintechs e outras inovações financeiras são bem-
vindas, mas não se deve iludir a opinião pública apresentando-as 
como panaceias para remediar o problema da concentração bancária. 

Oligopólio é um tipo de estrutura de mercado, nas economias 
capitalistas, onde poucas empresas detêm o controle da maior 
parcela do mercado. A concentração da propriedade em poucas 
empresas de grande porte ocorreu devido à fusão ou à aquisição e 
incorporação de menores empresas ao longo da história bancária. 
Quanto maior for o banco, mais oferece facilidade de acesso, e daí ele 
conquista maior clientela. 

Poucas empresas lideram os mercados bancários. Elas dividem 
entre si as diversas áreas de atuação, focalizando certos nichos de 
mercado, embora tenham presença em todos. Por exemplo, a Caixa 
domina o crédito imobiliário, o Banco do Brasil, o crédito agrícola, 
Itaú, cartões de crédito e Private Banking, Bradesco, microempresas, 
Santander, financiamento de veículos, etc. O debate público eleitoral 
hoje é se o oligopólio bancário limita a concorrência e se o “big five” 
configura um cartel. Os grandes bancos formalizaram um acordo para 
uma atuação coordenada, com vistas a atender interesses comuns, 
especialmente, fixando preços de modo a ampliar muito a margem de 
lucro? 

Na verdade, devido ao grande porte desses cinco bancos de 
varejo, eles têm maior capacidade de investimento em tecnologia 
para lançarem produtos novos e oferecerem melhores atendimentos. 
Nesse sentido, devido à economia de escala, eles poderiam oferecer 
preços mais baixos em relação à concorrência de bancos menores. 

Vamos testar essa hipótese. Em agosto de 2018, na modalidade 
adiantamento sobre contratos de câmbio (ACC) - pós-fixado 
referenciado em moeda estrangeira, a taxa de juro média cobrada 
pelo Itaú era a segunda menor (2,78% aa) e a 37ª. era do Banco 
Bocom BBM (10,94% aa). Em antecipação de faturas de cartão de 
crédito - pré-fixado, as taxas do Banco do Brasil (12,6% aa) e Itaú 
(13,1% aa) eram as menores e bem inferiores à do BRB (39,5% aa). 
E assim por diante, em doze modalidades de crédito para Pessoa 
Jurídica (PJ), o “big five” tendia a se situar na metade de baixo na 
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classificação por ordem crescente de taxa de juro realizada pelo 
Banco Central. 

Há muita dificuldade para medição de qual banco é o spread 
mais elevado. Em Pessoa Física (PF), o financiamento imobiliário com 
taxas de mercado - pós-fixado referenciado em TR, o Banco Mercantil 
do Brasil cobrava a menor taxa (8,7% aa) e a Caixa Econômica 
Federal a maior (11,5% aa). Por sua vez, em financiamento 
imobiliário com taxas reguladas, a Caixa cobrava a menor taxa (6,8% 
aa) e o Itaú a maior (9,6% aa) também em um ranking de dez 
bancos. Só dois bancos ofereciam financiamento imobiliário com 
taxas reguladas - pré-fixado: o Santander (11,4% aa) e o Banco do 
Brasil (12,9% aa). 

Em outras modalidades de crédito para Pessoa Física, exceto 
imobiliário, em aquisição de outros bens - pré-fixado a Caixa oferecia 
a segunda menor taxa de juro (3% aa) e pequenos bancos se 
situavam do 34º. ao 39º. lugar ao cobraram de 108% aa a 137% aa. 
Em aquisição de veículos - pré-fixado, destacavam-se com menores 
taxas de juro os bancos das montadoras nos dez primeiros lugares, 
os cinco maiores se espalhavam em posições médias, por exemplo, a 
Caixa em 32º. (27,4% aa), e as maiores taxas eram cobradas por 
pequenas SCFI na faixa de 50% a 60% aa. Em cartão de crédito 
parcelado e pré-fixado, os grandes também ficavam em posições 
intermediárias (Bradesco 85% aa, Caixa 126% aa, Itaú 128% aa, BB 
142% aa), e os “escândalos” estavam nas taxas do banco Paraná 
(464% aa) e no banco do Estado de Sergipe (498% aa). Novamente, 
em doze modalidades de crédito para Pessoa Física, o “big five” se 
dispersava e não se destacava em atuação como fosse um cartel 
capaz de impor as maiores taxas de juro de crédito aos seus clientes 
na classificação por ordem crescente realizada pelo Banco Central. 

Um participante desse oligopólio bancário, contudo, dificilmente 
baixará muito seus preços (tarifas e juros), pois será imediatamente 
seguido pelos demais quatro bancos, ficando então com a mesma 
fatia do mercado, mas lucros menores. A competição tende a 
estabelecer-se mais através de marketing. Na prática, há tendência 
ao oligopólio em todos os setores de atividades exigentes de grande 
volume de investimentos – e não apenas na atividade bancária. Esse 
é o caso de oligopólios concentrados e, ao mesmo tempo, 
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diferenciado por qualidade de serviços no sistema de pagamentos e 
pela segurança oferecida a depósitos e/ou investimentos financeiros. 

O mercado de dinheiro não funciona como um mercado 
competitivo de bens e serviços. Neste, em tese, um maior número de 
ofertantes de determinada mercadoria poderia elevar a concorrência 
e baixar preços. Em mercado de dinheiro, há uma “servidão 
voluntária” do tomador de crédito. Se este oferece reciprocidade em 
volume de negócios financeiros, em uma relação de clientela com 
determinado banco, recebe uma linha de crédito pré-compromissada 
favorecida por essa garantia oferecida. 

O crédito é um contrato mútuo. O mutuário assume o risco do 
devedor: não receber a renda esperada por desemprego, no caso de 
PF, e depressão, no caso de PJ, e então não conseguir cumprir o 
compromisso financeiro. O mutuante assume o risco do credor: além 
de não receber os juros e as amortizações do devedor, ele não 
conseguir liquidar sua garantia colateral no valor esperado quando 
houve a concessão do crédito. Porém, nenhum banco pode perder os 
recursos de terceiros depositados nele, portanto, a perda com 
inadimplentes é repassada ao custo do crédito pago pelos 
adimplentes. Para estes conseguirem pagar os débitos, as condições 
macroeconômicas têm de continuar favoráveis com crescimento da 
renda e sem desemprego. 

Logo, para resolução da questão do spread bancário e do custo 
do crédito, não cabe uma solução “punitiva” para os bancos. Não se 
deve imaginar poder resolver esse problema complexo ao atacar uma 
única variável: a margem de lucro bancário. 

Entre outras causas do problema da elevada taxa de juro, tem 
de ser enfrentada, por exemplo, o “risco jurídico” brasileiro. O 
Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933, conhecido como “Lei da 
Usura”, proibiu o anatocismo: cálculo de juros compostos (“juros 
sobre juros”). Se estes incidem sobre o passivo, têm de ser 
repassados à carteira ativa de crédito. Essa cláusula vem de uma 
época quando o mercado financeiro era praticamente inexistente, se 
comparado aos padrões atuais. Mas ainda hoje continua sendo uma 
das principais causas de demandas judiciais e amparo a devedores 
inadimplentes. Eles utilizam o Poder Judiciário para postergar a 
execução da dívida.  
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A facilidade de qualquer juiz de comarca tem para “fazer justiça 
social com as próprias mãos” e decidir em desacordo com a lei e o 
contratado gera um risco de perda imenso. Os bancos, 
racionalmente, precificam seus créditos considerando esse cenário 
possível.  

Os juízes, ao tomarem uma decisão supostamente em beneficio 
de um “pobre coitado” (mau pagador) frente a um “banco 
explorador”, acabam impondo a conta aos bons pagadores, aqueles 
com o saudável hábito de cumprirem os compromissos assumidos. 

A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão 

Num tempo 

Página infeliz da nossa história 

Passagem desbotada na memória 

Das nossas novas gerações 

Dormia 

A nossa pátria mãe tão distraída 

Sem perceber que era subtraída 

Em tenebrosas transações 

(...) O estandarte do sanatório geral 

Vai passar (Chico Buarque) 

Emburrecidos pela TV e distraídos pelas patacoadas 
escatológicas do Messias, aparentemente, os brasileiros se mostram 
indiferentes à pátria surrupiada por seus prepostos. Não é por falta 
de avisos. “O objetivo do governo Bolsonaro é privatizar a maior 
parte das estatais e preservar apenas Petrobras, Banco do Brasil e 
Caixa – e mesmo assim, deixá-las mais magrinhas", disse o 
Secretário Especial de Desestatização e Desenvolvimento do 
Ministério da Economia, Salim Mattar, um predestinado ao cargo 
(Valor, 20/01/19).  
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— “Estamos começando devagar nas privatizações, mas já 
sabemos que vamos privatizar os Correios, a Eletrobrás. Não duvido 
que a gente vá privatizar algumas coisas maiores, viu, Castello?” 
Guedes provoca risos de satisfação na plateia neofascista, vestida de 
amarelo, pronta para gritar: Mito! Mito! 

— “Isso, por enquanto, é uma brincadeira, uma especulação. Eu 
disse para ele (Castello Branco, presidente da Petrobras, outro 
predestinado) ficar alerta porque, na velocidade em que o presidente 
(Bolsonaro) está indo, pela prensa que está dando no Salim (Mattar, 
secretário de Desestatização), acho que já, já chega na Petrobras”. 

De acordo com o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto 
Campos Neto (mais um predestinado), o crescimento do mercado de 
capitais traz ainda um efeito de substituição de dívida pública pela 
privada. O pressuposto é a troca do crowding out pelo crowding in 
melhorar custos de financiamento para empresas, aumentar liquidez, 
resultar em prazos de financiamento mais longos e ter efeito 
multiplicador. "Para cada R$ 100 bilhões de dívida pública que tiro do 
mercado, consigo emitir R$ 140 bilhões ou R$ 150 bilhões de dívida 
privada", afirmou Campos (Valor, 13/08/19), levianamente, sem 
apresentar nenhum trabalho técnico para embasar o dito. 

Apela para o “argumento de autoridade” ao afirmar: “o Banco 
Central desenvolveu uma métrica batizada de Índice de Mercado 
Privado. Inclui o total da bolsa mais o total de divida privada, para ter 
dimensão do desenvolvimento do mercado de capitais do país. 
Chegamos à conclusão que a cada 10% que aumentasse esse índice 
aumentaria o PIB em 0,4 ponto percentual”, disse o Neto.  

Onde está tal métrica técnica? É científico dizer, então, se o PIB 
no ano corrente aumentar apenas 0,8 ponto percentual, será em 
função da dívida privada ter se elevado 20%?! 

Ciência exige medição. É risível essa declaração face ao 
seguinte dado. Até novembro de 2019, o mercado de capitais 
doméstico registrou captação de R$ 346,2 bilhões. O volume captado 
no mesmo período do ano passado foi de R$ 222,5 bilhões, 
correspondente a um aumento de 56%. Estaria garantido um 
crescimento anual do PIB de mais de 2 pontos percentuais?! Bom, 
quem sobreviver, verá... 
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Foram vendidas participações acionárias em empresas no valor 
de R$ 78,3 bilhões: 592% acima ao volume de janeiro a novembro de 
2018. Desse total, R$ 68,1 bilhões vieram de 31 operações 
subsequentes (follow-ons), ou seja, de empresas já́ listadas na bolsa. 
Essa movimentação foi impulsionada pela venda de participações do 
governo nas estatais. Foram apenas cinco ofertas iniciais de ações 
(IPO), somando só R$ 10,8 bilhões.  

Na bolsa de valores estão listadas apenas 332 sociedades 
abertas, embora existam pouco mais de mil no país capazes de lançar 
títulos de dívida direta. As debêntures vêm sendo os instrumentos de 
captação com maior participação no volume emitido: 44,3% do total, 
equivalente a um montante de R$ 153,4 bilhões. 

O saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro é 100 vezes 
maior. Alcançou R$ 10 trilhões em outubro, elevação de 10,2% em 
doze meses, representando 140,8% do PIB. Dentre seus 
componentes, os títulos de dívida, públicos e privados, totalizaram R$ 
4,3 trilhões, com variações de 13,6% em doze meses. Os 
empréstimos e financiamentos atingiram R$ 3,6 trilhões no mês 
(variação de 6,4%), enquanto a dívida externa acumulou R$ 2 
trilhões, variando 10,1%. 

O crédito ampliado às empresas e famílias, exclusive governo 
geral (R$ 4,4 bilhões ou 62% do PIB), atingiu R$ 5,6 trilhões, 78% 
do PIB. Os empréstimos e financiamentos a elas totalizaram R$ 3,5 
trilhões, 93% dos quais referentes às operações de crédito do 
sistema financeiro nacional. 

Os egressos dos bancos de negócios privados para privatizar a 
coisa pública estão indiferentes à estagnação da renda e à elevada 
taxa de desemprego (12%). Só louvam o componente títulos de 
dívida privados (5% do total) se manter como o mais dinâmico 
dentre o crédito ampliado, com taxa de crescimento de 26% em 12 
meses, saldo de R$ 461 bilhões em outubro de 2019, segundo 
medição do Banco Central. Por ser um mercado de capitais muito 
raquítico, dado o choque de demanda provocada pela queda (embora 
atrasada) da taxa de juro básica, a variação em 12 meses é muito 
superior à dos demais componentes muito maiores e historicamente 
mais importantes. 
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O enriquecimento financeiro de seus parceiros enche de 
entusiasmo seus próceres no governo. A Caixa anunciou, no dia 
15/08/19, a devolução, ao Tesouro Nacional, de mais R$ 7,35 bilhões 
relativos a “empréstimos perpétuos” sem vencimento concedidos 
para compor seu capital de nível II para alavancagem financeira do 
maior programa habitacional realizado na história do país, o Minha 
Casa, Minha Vida. Foram contratadas 5,6 milhões e já entregues 4,1 
milhões de Unidades Habitacionais. 

O banco já havia devolvido outros R$ 3 bilhões em junho, 
elevando para R$ 10,3 bilhões o total de pagamentos. O volume 
representa um quarto dos R$ 40 bilhões recebidos pela Caixa recebeu 
em Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida (IHCD). O presidente 
da Caixa, também ex-banqueiro de investimentos e preposto pelo 
ministro, reafirmou o objetivo de devolver R$ 20 bilhões à União 
neste ano, descapitalizando a Caixa em nome de uma pressuposta 
substituição de seu papel por bancos privados e mercado de capitais.  

O sonho neoliberal é securitizar os créditos imobiliários 
indexados a partir de agora por IPCA (aprovado pelo CMN – Conselho 
Monetário Nacional nesta semana), vendendo no mercado de capitais 
CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e criando uma bolha 
imobiliária à americana. A casta dos mercadores-financistas 
conseguirá a securitização de subprime brasileiro?! 

Mas o zeitgeist (espírito da época) com o individualismo 
predominante e a carência coletiva de defesa do Estado nacional 
impôs mais uma derrota a uma instituição-chave para tirar o atraso 
socioeconômico do país: a Caixa Econômica Federal. O Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) vai permitir os tribunais do país contratem 
bancos privados para administrar os depósitos judiciais.  

Os depósitos judiciais são verbas de particulares com ações na 
justiça. As partes depositam como garantia das discussões e ao final, 
quando houver o vencedor da disputa, os valores são levantados. A 
correção é igual à da poupança, hoje em 4,2% aa. 

Historicamente, esses valores – estimados (sem comprovação) 
em mais de R$ 500 bilhões – ficam somente com as instituições 
públicas. O Banco do Brasil recebe a quantia decorrente dos 
processos em andamento na justiça Estadual e a Caixa fica com o 
montante dos Tribunais Regionais Federais e da justiça do Trabalho. 



  111

Esses depósitos judiciais são uma vantagem competitiva para a 
Caixa atuar em seu “papel de Robin Hood”: ter ganhos em ações 
comerciais para compensar o prejuízo ou mesmo o equilíbrio em 
ações sociais como o financiamento de habitações para pessoas 
muito pobres. Seus depósitos a prazo totalizaram R$ 188,4 bilhões 
em março de 2019, redução de 0,5% em 12 meses. Essa variação foi 
impactada pelos depósitos em CDB ao recuarem 11% em 12 meses. 
Em compensação, os depósitos judiciais, com saldo de R$ 93,2 
bilhões, apresentaram evolução de 13% em 12 meses. 

Esse tema chegou ao CNJ por meio de um pedido do Tribunal 
de justiça de São Paulo (TJ-SP). Após receber muitas benesses do 
banco público, desde prédios bem localizados até instalação de 
sistemas de informática, pretende abrir um processo de licitação 
onde possam concorrer bancos públicos e privados, ou seja, estes 
obterem lucro para seus acionistas com dinheiro público. O caso tem 
efeito vinculante para todos os tribunais. 

O TJ-SP tem cerca de R$ 90 bilhões depositados no Banco do 
Brasil. Com a queda dos juros, recebe atualmente 0,25% ao mês. Os 
bancos privados estariam dispostos a pagar mais para administrar o 
montante. A quantia gerada apenas pelos depósitos judiciais do TJ-SP 
é superior aos saldos de depósitos à vista em alguns dos grandes 
bancos privados, por exemplo, Bradesco tem R$ 32 bilhões e o 
Santander, R$ 18 bilhões. Pode lastrear o cheque especial, cuja taxa 
média anual do cheque especial chega a 322% aa.  

Esse ganho irá para bolsos privados – e não mais para a 
sociedade brasileira sob forma de dividendos pagos pelos bancos 
públicos?! Em média, o BB, o BNDES, a Caixa são responsáveis por 
quase 90% da receita de dividendos arrecadada pelo Tesouro 
Nacional. Reajam, brasileiros! 

Hoje você é quem manda 

Falou, tá falado 

Não tem discussão, não 

A minha gente hoje anda 

Falando de lado e olhando pro chão 

Apesar de Você (Chico Buarque)  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Capítulo 3 -  
Minha Casa, Minha Dívida 

Direito à Moradia versus Direito à Casa Própria 

A “casa própria”, em geral, é a maior riqueza das famílias. Seu 
valor-de-uso ultrapassa muito o seu valor-de-troca. O valor-de-
mercado poderá cair, até mesmo pela depreciação ao longo do 
tempo, porém, ter um teto, um abrigo, um refúgio em todos os 
momentos, inclusive na desesperação do desemprego, tranquiliza 
seus residentes, porque eles não poderiam pagar um aluguel. 

A esquerda, influenciada pela formação marxista, tende a 
condenar a propriedade privada, contrapondo-a à “propriedade 
coletiva dos meios de produção”. Ledo engano. Primeiro, os meios de 
produção podem, em parte, ser estatais sem nenhuma 
incompatibilidade com a propriedade das residências pelos próprios 
moradores. Segundo, as experiências de ocupação coletiva de 
residências particulares germinaram o ovo-da-serpente totalitária. 
Por fim, a conquista popular ao direito à propriedade, historicamente, 
foi uma vitória da cidadania, isto é, dos cidadãos pobres contra a 
aristocracia fundiária. 

A emigração dos puritanos e demais pioneiros para as colônias 
britânicas, no século XVII, se deu pela motivação de conquista de 
terras usadas pelos nativos – cerca de 1/3 dos habitantes do mundo 
na ocasião – como território de caça e coleta de alimentos. Foram 
dizimados por “armas, germes e aço”. 

A Guerra da Independência dos Estado Unidos explodiu, em 
1775, não só pela insurgência contra a maior cobrança de taxas e 
tributos pela Coroa britânica, antes tendo concedido relativa 
autonomia aos colonos, devido à Guerra Civil inglesa no século 
anterior. Esta levou à transformação da Monarquia Absolutista em 
Constitucionalista ou Parlamentarista. Outra grande motivação dos 
insurgentes foi a conquista de terras de índios aliados aos ingleses 
contra os franceses. Estes possuíam o Território da Luisiana. 

Então, na América do Norte, a posse de terras, tornando-as 
produtivas, pelo usucapião, foi uma vitória contra a nobreza (e igreja) 
fundiária dominante na Europa. Por sua vez, na América do Sul, as 
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terras foram concedidas aos fidalgos (“filhos-de-algo”) das Cortes 
ibéricas. Os “amigos do rei” ganharam o direito de explorar 
latifúndios e nativos escravizados, saqueando desde logo, na virada 
do século XV para o XVI, as riquezas líquidas propiciadas pelo ouro e 
prata dos Impérios Asteca e Inca. Mais adiante, no século XVIII, 
também os portugueses pilharam o ouro das Minas Gerais. 

A “arma biológica”, também no caso da futura América Latina, 
foi a causa maior do genocídio. A maioria dos nativos morreu devido 
às doenças epidêmicas levadas por aqueles conquistadores europeus. 
Eles já possuíam anticorpos contra as moléstias transmitidas por seus 
animais. Tinham passado pela seleção natural propiciada por milênios 
de convivência com animais domésticos. 

Embora houvesse também grandes “plantations” escravistas no 
Sul dos EUA, até a Guerra Civil (1860-1865), a promessa de posse de 
terras a Oeste serviu para o Norte dissuadir da luta vários potenciais 
combatentes. Aqui, no Brasil, a Lei das Terras exigia a compra e o 
registro em Cartório, com pagamento de taxas ao Imperador. Pela 
inexistência de terras devolutas de domínio público, o País não atraiu 
tantos imigrantes quanto os Estados Unidos. 

Outra lição histórica veio de lá: “a democracia da propriedade”.  
Ficou conhecida dessa forma a política habitacional implantada por 
Franklin D. Roosevelt. A democracia da posse do lar foi construída na 
América como reação à ameaça de revolução comunista, inspirada 
pela revolução soviética, ocorrida uma década e meia antes dos 
efeitos calamitosos da Grande Depressão de 1929. 

Os conservadores como Margareth Thatcher ou republicanos 
como George W. Bush buscaram dar uma “solução de mercado” para 
um problema de natureza social e política.  A primeira privatizou os 
imóveis antes destinados à locação social, trazendo os beneficiários – 
antes trabalhistas – para a base eleitoral dos conservadores. O 
segundo provocou a “crise do subprime”... 

Os partidos de origem trabalhista e os democratas norte-
americanos dão outra solução com implementação de política 
habitacional, quando usa recursos públicos e/ou dos contribuintes. 
Fazem uma socialização dos benefícios – urbanização e 
transformação das favelas em bairros populares – com o 
compartilhamento social do ônus. 
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A “realização do sonho da casa própria” tornou-se o lugar-
comum dos discursos dos “economiários”. Designa a democracia da 
posse imobiliária. A propriedade de maior valor das famílias é a 
residência. Não seria melhor a locação social? Esta não atenderia o 
direito civil à moradia, distinguindo esta da propriedade da 
residência? 

Segundo a PNAD, 45,8 milhões (74,8%) residências eram 
domicílios próprios dos residentes. Portanto, criou-se uma tradição no 
imaginário social ser “natural” o clichê: a realização do “sonho da 
casa-própria”. Muitos o enxergam como um direito natural em 
contrapartida a um dever estatal. 

No entanto, na nossa “jovem democracia”, as pessoas 
adquiriram muita consciência dos direitos básicos de todos os seres 
humanos, mas pouca dos deveres dos cidadãos. Entre os direitos 
civis e políticos estão os direitos à vida, à propriedade, liberdades de 
pensamento, de expressão, de crença, igualdade formal, ou seja, de 
todos perante a lei, direitos à nacionalidade, de participar do governo 
do seu Estado, podendo votar e ser votado, fundamentados no valor 
da liberdade. Há também direitos difusos e coletivos, por exemplo, 
direito à paz, direito ao progresso, autodeterminação dos povos, 
direito ambiental, direitos do consumidor, inclusão digital, 
fundamentados no valor da fraternidade. Os direitos econômicos, 
sociais e culturais são representados por direitos ao trabalho, à 
educação, à saúde, à previdência social, à distribuição de renda, à 
moradia, entre outros, fundamentados no valor da igualdade de 
oportunidades.  

Consta, portanto, o direito à moradia e não o direito à 
propriedade imobiliária da residência. Para tanto, o cidadão-
contribuinte tem de pagar, ou seja, não sonegar os impostos. 

P.O.V.O.: Passivo Oneroso, Vida Ordinária 

Recentemente, aconteceu fenômeno histórico irreversível: a 
população urbana ultrapassou a rural no Planeta. Daí as chamadas 
“favelas” não têm apenas o nome de seu batizado carioca. Alhures, 
são denominadas de outras formas: morro, periferia, comunidade, 
vila, muquifo, slums, villas-miseria, barriada, etc. Mas todas são o 
resultado de movimento populacional de abrangência mundial da 
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migração campo-cidade: autoconstrução informal sem planejamento 
urbano, ou seja, com a ausência do Estado para coordenar a 
ocupação. 

A questão-chave, em todas as economias de mercado, é se é 
possível atender a demanda social de acabar com déficit habitacional, 
composto de habitações precárias, através do crédito imobiliário. A 
“realização do sonho da casa própria” tornou-se o lugar-comum 
designando a democracia da posse imobiliária. A propriedade de 
maior valor das famílias é a residência. 

A democracia da posse do lar foi construída na América. O New 
Deal de Franklin Delano Roosevelt, em reação política aos efeitos da 
Grande Depressão de 1929, foi a tentativa de o governo norte-
americano cobrir o déficit habitacional, onde o mercado livre 
fracassou. Foi também o antídoto para a ameaça de revolução 
comunista, inspirada pela revolução soviética, ocorrida uma década e 
meia antes. 

A expansão mundial dessa “democracia da propriedade” 
prometia tornar a maioria dos eleitores possuidora de residência. 
Favoreceu o sentimento conservador de proprietários, diferentemente 
do modelo de locação social da moradia, que tinha sido adotado na 
maioria dos países europeus. 

Margaret Thatcher, nos anos 80, encorajou esse sentimento 
conservador ao vender as casas das locações sociais a preços baixos 
para um milhão e meio de famílias da classe trabalhadora inglesa, 
base eleitoral do Partido Trabalhista. Dispararam tanto o estoque de 
propriedades de donos residentes quanto o apoio à privatização do 
Partido Conservador. 

Foi George Bush Filho quem assinou a American Dream 
Downpayment Act [Lei do Pagamento Inicial do Sonho Americano], 
em 2003, como medida destinada a subsidiar as compras da primeira 
casa para os grupos de baixa renda. Os credores foram encorajados 
pela administração Bush a não pressionar os tomadores de 
empréstimos subprime com exigências de documentação integral. 

Os NINJA – No Income No Job or Assets (Sem Renda Sem 
Emprego ou Bens) – foram transformados em bodes expiatórios da 
crise imobiliária norte-americana. Os negros e latinos despejados e 
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desempregados simbolizaram o apogeu da democracia da 
propriedade imobiliária. Sempre, e em todos os lugares, a culpa das 
mazelas acaba sendo do P.O.V.O.: Passivo Oneroso, Vida Ordinária! 

Em termos simples, os conservadores (ou republicanos) 
quiseram dar uma “solução de mercado” para um problema que é de 
natureza social e política. Os trabalhistas (ou democratas) dão outra 
solução com implementação de política habitacional que usa recursos 
públicos. É a socialização dos benefícios – urbanização das favelas – 
com o compartilhamento social do ônus. 

Na Tropicalização Antropofágica Miscigenada brasileira, a 
originalidade é aperfeiçoar ideias vindas de fora. O PAR (Programa de 
Arrendamento Residencial) é um leasing residencial com opção de 
aquisição após quinze anos de pagamento do arrendamento sem 
nenhuma inadimplência. Foi inspirado em modelo francês de locação 
social. Porém, o próprio Ministre de la Cité reconheceu a solução 
criativa brasileira para o impasse vivenciado pelo Estado francês por 
ter se convertido na maior imobiliária do país! 

No Programa MCMV (Minha Casa Minha Vida), o FGTS (Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço) é usado como funding para a 
construção de habitações de interesse social, mas o OGU (Orçamento 
Geral da União) dá o subsídio social necessário para equalização dos 
juros (e não oneração do fundo de origem e destino trabalhista) 
cobrados de famílias com baixíssima capacidade de pagamento de 
crédito imobiliário. Elas compõem 95% do déficit habitacional 
brasileiro. 

Outra inovação seria fazer aqui apenas a securitização dos 
créditos concedidos pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo) com recursos da poupança, para a classe média, com o 
originador compartilhando do risco do crédito vendido. Não cabe 
securitizar o crédito imobiliário concedido com recursos do FGTS. 
Evitar-se-ia assim uma crise do subprime. 

Encorajar a posse da casa própria pode ajudar a construir um 
eleitorado político. Entretanto, para o devedor não entrar em 
fragilidade financeira, tem de haver uma diferença sustentável entre 
o passivo oneroso (o custo da dívida) e a vida ordinária, dada a baixa 
renda recebida pelo povo, fora as frequentes crises de desocupação. 
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Crise do Subprime Brasileira “Avant la Lettre” 

Raquel Balarin (Valor, 30/04/19) fez uma reportagem sobre um 
problema histórico da dívida pública brasileira a respeito do qual 
sequer a opinião especializada costuma ter conhecimento.  

Hoje, eu o denomino “crise do subprime brasileira”. É “avant la 
lettre” (antes da criação da palavra) porque ela ocorreu no fim do 
regime ditatorial militar (1984) com um “populismo de direita”: 
perdão das dívidas dos mutuários do SFH, consequente quebra do 
BNH e passagem do “mico-preto” para o balanço da Caixa Econômica 
Federal. Quando lá estive como VP (Vice-Presidente), cerca de 10% 
dos ativos totais do banco público correspondiam ao FCVS (Fundo de 
Compensação de Variações Salariais) ainda a serem novados — e 
sem renderem nenhum juro. 

Novação, aprendi então, é a substituição de uma obrigação por 
outra, quando se faz a extinção de uma dívida anterior (FCVS) por 
uma nova, criada sob a denominação de CVS. A partir de 2010 
renderia juros e terá vencimento em 2027.  

É um jeitinho à brasileira para o Brasil exportar para os EUA 
solucionar sua crise de subprime: cria um banco público e “varre para 
debaixo do tapete”, isto é, para dentro do seu balanço. A dívida 
pública, pagável 42 anos depois da geração do problema, deixa todos 
os mutuários com a sensação de… “e viverem felizes para sempre”. 

O grande acordo fechado entre governo, Justiça e bancos para 
o pagamento dos poupadores por perdas nos planos Bresser (1987), 
Verão (1989) e Collor 2 (1991) é outro exemplo do possível de ser 
feito à brasileira. Atrasa décadas e deixa o problema ainda insolúvel, 
isto é, sem pagar essa dívida pública. A ação ou efeito de 
procrastinar é, simplesmente, deixar para depois, adiar, protelar... 

FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais 

O Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) foi 
criado por intermédio da Resolução nº 25, de 16 de junho de 1967, 
do Conselho de Administração do extinto Banco Nacional da 
Habitação (BNH), com o objetivo de garantir a quitação dos saldos 
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remanescentes de financiamentos imobiliários concedidos aos 
mutuários finais do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). A 
administração do FCVS ficou a cargo da Caixa Econômica Federal 
(Portaria nº 48, de 11.05.1988, do extinto Ministério da Habitação, 
Urbanismo e Meio Ambiente). A gestão do FCVS está a cargo do 
Ministério da Fazenda (Lei nº 7.739, de 16.3.1989 e Portaria 
Interministerial nº 197, de 8.11.89). 

Nos anos 70, a Caixa Econômica Federal (Caixa) praticamente 
restringia-se à captação de depósitos de poupança – cerca de 80% 
do total – e seu direcionamento para o crédito destinado à aquisição 
da casa própria. O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos 
(SBPE) era o responsável pela captação de fundos para o Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH), então regulado pelo Banco Nacional 
da Habitação (BNH). 

As alterações implementadas no SBPE e SFH, no início da 
década de 80, resultaram em desequilíbrios nos contratos firmados 
com mutuários. Várias determinações legais deram início aos 
desequilíbrios na situação econômico-financeira da Caixa. Foram elas: 

1. redução de prestações e de saldos devedores com a aplicação 
de índices de correção inferiores ao custo de captação; 

2. alargamento de prazos de empréstimos; 

3. vinculação dos reajustes das prestações às variações salariais; 

4. efeitos dos planos de estabilização a atuarem de forma 
cumulativa e generalizada: 

a. quebra do equilíbrio financeiro dos contratos, 

b. redução do retorno dessas operações, 

c. paralização da capacidade de reinvestimento em novos 
financiamentos habitacionais. 

Foram alteradas as regras de movimentação e remuneração da 
caderneta de poupança, passando de uma periodicidade trimestral 
para mensal. Os impactos da alteração nas regras de movimentação 
e remuneração da caderneta de poupança foram também percebidos 
no custo médio da captação dos recursos. Na sistemática anterior, a 
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perda de remuneração por saque fora da data base trazia maiores 
benefícios à instituição captadora. 

Os desequilíbrios entre fontes e usos na carteira imobiliária 
começaram com as interferências nas regras dos contratos firmados 
com mutuários, no estertor do regime militar e no início do regime de 
alta inflação. Elas trouxeram benefício unilateral para os mutuários, 
com todo ônus sendo transferido para o SFH e, em última instância, 
para o Tesouro Nacional pela assunção das obrigações do FCVS. 

Entretanto, a possível conversão de créditos ativos em créditos 
contra o FCVS eliminava o risco de crédito para a Caixa, mas não 
gerava a liquidez necessária para reaplicação em novas operações. 
Isso levava à perda do dinamismo do SFH. 

Em julho de 1984, foi aplicado indexador para os saldos 
devedores dos créditos habitacionais diferente do aplicado nas 
correspondentes prestações: 254% e 127%, respectivamente. Essa 
decisão do último governo do regime militar de aplicar indexador 
menor para as prestações habitacionais em relação ao aplicado aos 
saldos devedores pode ser considerado o maior fator de desequilíbrio 
de todo o Sistema Financeiro da Habitação – SFH.  

A partir daí, reduziram-se os retornos dos financiamentos, 
aumentaram as ocorrências de amortizações negativas (prestações 
insuficientes para cobertura do valor dos juros) e, consequentemente, 
o compromisso e a insuficiência de recursos do FCVS. 

Outro fator determinante do desequilíbrio estrutural da Caixa, 
ocorrido na década de 80, foi a incorporação do BNH. Assumiu a 
atribuição de ser o Agente Operador do FGTS, responsável não só 
pelas atividades de administradora dos ativos e passivos do fundo, 
mas, e principalmente, pelo risco de suas operações de crédito, 
inclusive daquelas contratadas anteriormente à incorporação.  

Para as operações realizadas à sua época, o BNH não possuía 
provisões para devedores duvidosos em níveis suficientes, nem 
mesmo para proteção contra o risco praticamente já caracterizado. 
Estes eram os casos das empresas em liquidação extrajudicial e das 
empresas tidas como “repassadoras”, grandes devedoras do FGTS, do 
Fundo de Assistência à Liquidez – FAL e do Fundo de Estabilização – 
FE. As provisões, necessárias à cobertura do risco com essas 
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empresas, superaram o patrimônio líquido do BNH, cuja bancarrota 
levou a seus problemas serem assumidos pela Caixa. 

O desequilíbrio nas contas do SFH tornou-se um problema na 
década de 80. O regime de alta inflação corroeu os salários e, 
consequentemente, a capacidade de pagamento dos mutuários. A 
inadimplência aumentou, e o governo militar em seu estertor tomou 
uma medida populista de direita: decidiu reajustar as prestações dos 
contratos habitacionais do SFH abaixo das taxas previstas nos 
empréstimos originais. Na prática, o governo militar, sob a pressão 
política da Campanha Diretas Já, passou a cobrar menos dos 
tomadores de financiamentos e, ao mesmo tempo, garantir aos 
bancos eles receberem o previsto nos contratos – mas em um prazo 
indefinido. 

O saldo devedor acumulado nesses contratos foi repassado ao 
FCVS em “socialização das perdas” à brasileira. Criado, em junho de 
1967, para cobrir saldos residuais de contratos de financiamento 
habitacional, o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais) 
talvez tenha assumido um saldo, em valor presente, superior a 10% 
da DBGG (R$ 5,5 trilhões). Isso considerando o total atualizado da 
parcela dos créditos já transformados em títulos e os contratos 
inadimplentes ainda não reconhecidos oficialmente na dívida pública. 

O problema foi sendo protelado de governo para governo, há 
quase quarenta anos, por causa dos próprios limites fiscais para 
assumir na contabilidade pública uma dívida desse porte. A assunção 
desses subsídios ocorreu sem a cobertura de recursos orçamentários. 

O FCVS passou a assumir responsabilidades crescentes, 
incompatíveis com seu patrimônio e seu fluxo de caixa, acarretando o 
acúmulo da dívida. Essa dívida, porém, só tendia a crescer com a 
incorporação de juros.  

Como boa parte dela nem sequer estava oficializada, os juros 
não eram quitados, apenas incorporados contabilmente pelos bancos 
para serem pagos retroativamente algum dia. Assim, o “esqueleto” 
era rolado para administrações futuras. 

Entre 1980 e 1990, houve pelo menos cinco decisões do 
governo federal concedendo subsídios ou mudando as regras de 
reajuste das prestações. O máximo da subvenção foi concedido no 
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governo Sarney (1985/90). Em 1985, as prestações do SFH deveriam 
ser reajustadas em 242%, mas o governo decidiu a correção ser de 
112%. Quando resolveu renegociar a dívida do FCVS com os bancos 
em 30 anos, com juros máximos de 6,17% anuais, o Tesouro 
Nacional o fez por meio da emissão de títulos da dívida interna. 

A renegociação da dívida dependia da iniciativa dos bancos. 
Cabia às instituições financeiras, depois de o mutuário encerrar o 
pagamento das prestações previstas no contrato, submeter o 
financiamento à análise da Caixa Econômica Federal para definir o 
valor do saldo devedor ainda a ser refinanciado.  

Edna Simão (Valor, 28/11/2019) explica algo pouco conhecido 
por leigos não especialistas. Criado em 1967, o Fundo de 
Compensação de Variação Salarial (FCVS) tinha como objetivo 
assumir o saldo devedor de contratos de financiamento da casa 
própria no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). 

O descasamento nos contratos ocorr ia porque nos 
financiamentos no SFH as prestações eram corrigidas pela variação 
salarial e as dividas, de acordo com a inflação. Com isso, o valor das 
parcelas pagas mensalmente era insuficiente para amortizar a dívida 
e evitar a disparada do saldo devedor. 

Esse descompasso provocou um círculo vicioso tanto para os 
mutuários – sem quitar os contratos até hoje – quanto para o 
governo, desembolsando bilhões para cobrir incentivos concedidos no 
fim do regime militar ditatorial para viabilizar o pagamento das 
diferenças dos financiamentos. Em 1988, o governo passou a 
garantir, ainda, o equilíbrio da apólice do seguro habitacional do SFH. 

PROER - Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento 
do Sistema Financeiro Nacional 

Algumas das principais instituições financeiras do país têm feito 
provisões para uma dívida possível de ser reconhecida como 
pendente com bancos liquidados na época do PROER. Este foi um 
programa lançado no governo Fernando Henrique Cardoso para 
sanear o sistema bancário brasileiro. Ele havia entrado fortemente 
em crise pelo fim do ganho com a inflação (passivos sem 
remuneração e ativos com correção monetária) e acumulava, em 
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alguns casos, várias irregularidades. Foi nessa época quando os 
bancos Nacional, Econômico e Bamerindus, entre outros, foram à 
bancarrota. 

Muitos bancos foram divididos entre a parte privatizável e a 
parte “podre”. Os ativos saudáveis do Nacional, por exemplo, foram 
transferidos para o Unibanco. Este, depois, fez uma fusão/aquisição 
com o Itaú́. No caso do Econômico, foram parar nas mãos do Excel, e 
depois foi incorporado pelo BBV e, posteriormente, pelo Bradesco. 

Para a parte “podre” dos bancos em liquidação, o Banco Central 
fez um empréstimo e armou uma sofisticada operação para obter 
garantias para o dinheiro emprestado. Essa operação agora preocupa 
os bancos, o próprio Banco Central do Brasil e ao Tesouro Nacional. 

Na época, muitos bancos acumulavam créditos contra o FCVS, 
um fundo criado pelo governo militar para cobrir o saldo 
remanescente de financiamentos imobiliários. Funcionou como um 
grande subsídio à ¼ da aquisição de moradias no Brasil via 
financiamento habitacional: 

1. as parcelas dos mutuários eram corrigidas pelo dissídio salarial, 
e não pelas taxas aplicadas ao financiamento; 

2. o FCVS cobria a diferença ao fim do contrato. 

O saldo de créditos de FCVS foi reconhecido no governo FHC. 
Este estabeleceu prazo de 30 anos (com vencimento em 2027) para 
os títulos securitizados, isto é, transformados em títulos emitidos pelo 
Tesouro, o CVS, vencerem. 

Os bancos em liquidação compraram de outras instituições, com 
desconto e dinheiro do PROER, as carteiras de FCVS. Estas foram 
aceitas como garantia pelo Banco Central pelo valor de face — e não 
pelo baixo “valor de mercado”. Os bancos, tendo vendidos suas 
carteiras, entretanto, ficaram como os responsáveis por validar, ou 
seja, comprovar, a existência daqueles financiamentos. Este é o pré-
requisito para o Tesouro os transformar em títulos. 

O Tesouro Nacional estimava 85% da dívida ainda sem ter sido 
refinanciada estavam na massa falida dos bancos Nacional e 
Econômico. Cerca de R$ 20 bilhões em contratos habitacionais foram 
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dados em garantia ao Banco Central nas operações do PROER – o 
programa de ajuda aos bancos. O restante estava dividido entre a 
Caixa e a EMGEA, empresa criada pelo governo para assumir e cobrar 
os contratos habitacionais de má qualidade de posse das empresas 
públicas. 

O governo já tinha deixado de pagar R$ 17,2 bilhões aos 
bancos por indícios de irregularidades, dentro das regras do SFH 
(Sistema Financeiro da Habitação), nos contratos de financiamento 
imobiliário assinados até 1994. Eram 357.169 empréstimos sem 
obedeceram ao determinado pela lei. 

A fraude mais comum era a duplicidade de contratos, ou seja, 
um mesmo mutuário teve mais de um imóvel financiado com subsídio 
do governo. Esses casos correspondiam a 244.907 contratos e, se 
tivessem sido pagos, somariam R$ 11,8 bilhões.  

Outro problema bastante comum era o de contratos 
necessitados a serem quitados pelo seguro habitacional. Era o caso, 
por exemplo, de mutuários mortos ao longo da vigência do contrato. 
Em 112.262 casos, os bancos quiseram cobrar do governo o 
equivalente a R$ 5,4 bilhões. 

Somente 43 anos depois da criação do SFH e 13 anos após sua 
extinção o governo, através do trabalho de análise da Caixa, começou 
a dimensionar o tamanho das fraudes ao sistema. Durante o período 
quando os bancos, cooperativas de crédito e sociedades de crédito 
imobiliário e poupança liberaram recursos aos mutuários, não havia 
um cadastro centralizado dos financiamentos. 

Todos os contratos enviados pelos bancos para pagamento pelo 
Tesouro Nacional eram submetidos à análise da Caixa. Ela era o 
agente operador do governo. Em uma primeira fase, os técnicos da 
Caixa verificavam se a documentação apresentada estava correta, se 
havia duplicidade, fazendo as atualizações monetárias, levando em 
conta as regras de cada contrato, e chegando a um valor do saldo 
devedor. 

O banco responsável pelo financiamento tinha, então, de 
concordar com o valor proposto pela Caixa. Se esse fosse o caso, a 
próxima etapa era a emissão do título pelo Tesouro Nacional. Se o 
banco não concordasse com o ressarcimento proposto pelo governo, 
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ou se houvesse qualquer problema documental, o contrato era 
devolvido à instituição financeira.  

Havia também um estoque de 4.051 contratos não pagos pelo 
Tesouro. Nesses casos, o saldo devedor ao final do contrato, depois 
de feitas todas as atualizações, ficou zerado. 

Murillo Camarotto e Edna Simão (Valor, 27/01/2020) noticiam 
algo em geral desconhecido até pela opinião especializada: como o 
Brasil “empurrou para debaixo do tapete”, isto é, primeiro para 
quebrar o BNH e depois para quase quebrar a Caixa, o problema do 
“subprime brasileiro” avant la lettre. É bom todos tomarem 
conhecimento agora quando os aprendizes de feiticeiro desejam 
“inovar” com o lançamento dos mesmos tipos de contratos 
imobiliários indexados. 

A equipe econômica, o Banco Central e a Caixa estão em busca 
de uma solução para evitar um calote bilionário por parte dos bancos 
socorridos pelo Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 
Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, o PROER, no governo 
FHC. O risco está relacionado a um impasse no cronograma de 
pagamentos do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). 

Criado na década de 1960 para cobrir prejuízos dos bancos com 
financiamentos imobiliários, o FCVS ainda tem débitos pendentes na 
ordem de R$ 94,5 bilhões, segundo os números mais recentes do 
governo. Quase metade desse montante, R$ 42,1 bilhões, é devida 
aos bancos liquidados. As instituições recebem o dinheiro do FCVS 
com uma mão e pagam o PROER com a outra, quase como em 
sistema de compensação. 

O problema é os repasses do FCVS parecem ter assustado a 
atual equipe econômica ultraliberal e fiscalista. Em novembro de 
2019, o Conselho Curador do Fundo criou uma relação de prioridades 
para recebimento dos recursos, mas o topo da lista não contempla os 
bancos liquidados. Sem esse dinheiro, as instituições não teriam 
como arcar com os compromissos no âmbito do PROER. 

O cronograma do FCVS definiu o prazo de 1º. de janeiro de 
2027 para encerrar os pagamentos. O Orçamento da União prevê 
para este ano um gasto de R$ 15,8 bilhões com os repasses do 
fundo. Os valores são homologados pela Caixa Econômica Federal. 
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A consequência de um eventual calote no PROER pode ser a 
anulação do refinanciamento acertado com os bancos em 2010. O 
chamado “Refis das Autarquias” abriu a possibilidade de as 
instituições acertarem suas contas com descontos de até 45% sobre 
os encargos no pagamento à vista ou a prazo em 15 anos. 

De acordo com a Lei 12.249, no caso de inadimplência de três 
parcelas (consecutivas ou não), após comunicação, poderá́ ser feita a 
imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, o 
prosseguimento da cobrança. Nesses casos, será́ feita a apuração do 
valor original do débito, com a incidência dos acréscimos legais, até a 
data da rescisão, com dedução das parcelas pagas. 

O caso mais preocupante é o da massa falida do Banco 
Nacional. Ele ainda deve pouco mais de R$ 18 bilhões ao programa, 
dos quais cerca de R$ 5 bilhões previstos para este ano. Pessoas 
ligadas ao banco defendem uma alteração da fila de pagamentos 
pendentes do FCVS. 

O Nacional também questiona a decisão de se criar uma lista 
onde ele acabará indo para o fim da fila de recebimento. O banco 
alega já ter pago R$ 17 bilhões referentes ao Proer ao BC, parte com 
caixa próprio e parte com créditos de FCVS. Destaca a instituição 
estar há 24 anos em liquidação e não aguenta a situação se arrastar 
por ainda mais tempo além da vida dos responsáveis pela bancarrota. 

EMGEA – Empresa Gestora de Ativos 

EMGEA (Empresa Gestora de Ativos) é uma empresa pública 
brasileira, vinculada ao Ministério da Fazenda. Foi criada em 
decorrência do Programa de Fortalecimento das Instituições 
Financeiras Federais (PROEF), com o propósito de adquirir bens e 
direitos da União e das demais entidades da Administração Pública 
Federal. 

A primeira tarefa da EMGEA foi administrar os contratos do 
extinto Sistema Financeiro da Habitação e outros contratos 
habitacionais inadimplentes, encontrados em poder da Caixa 
Econômica Federal. Nem sempre eles foram negociados entre os 
mutuários e a própria CAIXA. 
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Também está entre suas atribuições administrar contratos 
concedidos a construtoras, a empresas públicas estaduais e 
municipais de construção de moradias para a população de baixa 
renda e a outros empreendimentos. 

No processo de segregação de ativos e passivos da CAIXA, para 
a criação da EMGEA foram transferidos créditos representados por 
cerca de 1.300.000 contratos imobiliários de responsabilidade de 
pessoa física, jurídica e oriundos de carteiras de crédito de outros 
agentes financeiros. Em contrapartida, a EMGEA assumiu obrigações 
de responsabilidade da CAIXA junto ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) e ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e a 
credores do Fundo de Apoio à Produção de Habitações para a 
População de Baixa Renda (FAHBRE), em montante correspondente 
ao valor dos créditos recebidos. 

Sendo uma empresa não financeira, a EMGEA não está 
submetida à mesma legislação da CAIXA. Ela pode:  

1. recalcular as dívidas de modo a torná-las compatíveis com o 
valor real de mercado dos imóveis, inclusive considerando o 
valor já pago; 

2. oferecer grandes descontos aos mutuários com desejo de quitar 
antecipadamente suas dívidas; 

3. pode renegociar prazos e valores das prestações para aqueles 
que prefiram reestruturar seus contratos;  

4. oferecer propostas atrativas aos mutuários nas audiências de 
conciliação promovidas pela Justiça. 

Segundo Lu Aiko Otta (Valor, 09/12/2019), criada há 18 anos 
para administrar os ativos “podres” da Caixa, a Empresa Gestora de 
Ativos (EMGEA) corre para ser a primeira companhia a ser 
desestatizada no governo de Jair Bolsonaro. Se tudo correr como o 
planejado por seu presidente, Vinicius Mazza, a empresa venderá 
seus ativos de forma “fatiada” em meados de 2020 e depois será́ 
extinta. 

Questionado sobre o interesse uma empresa administradora de 
ativos “podres” no mercado, Mazza informou a EMGEA possuir 
créditos com possibilidade de recebimento. Por exemplo, vários 
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empréstimos habitacionais tomados por pessoas físicas nos anos 
1980 e 1990 e não quitados, créditos da Caixa Econômica Federal 
contra Estados e prefeituras que financiaram obras e não pagaram. 

“Essas carteiras têm um preço no mercado”, afirmou o dirigente 
da estatal. “O mercado de crédito estressado tem muito interesse 
nisso, porque ainda tem valor a ser extraído, ainda mais porque tem 
garantias.” 

!  

Uma parte dos créditos desejados pela EMGEA colocar à venda 
não tem garantia. São empréstimos concedidos pela Caixa em linhas 
como Minha Casa Melhor. Ela financiou a venda de eletrodomésticos 
para famílias de baixa renda, e outras linhas. Há 1,7 milhão de 
pessoas responsáveis por essas dívidas. 

A EMGEA tem também uma carteira com perto de 3 mil imóveis 
retomados de mutuários inadimplentes. A empresa os vende por 
intermédio da Caixa, mas a ideia é repassar a carteira a alguma 
empresa interessada. 

Mas o principal crédito da EMGEA, respondendo por quase 90% 
de seus ativos, não será́ vendido. São valores a receber da União, 
referentes ao Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS). 
O valor contábil desses créditos estava em R$ 13,1 bilhões em 
setembro passado. A carteira total da EMGEA é de R$ 14,4 bilhões. 
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O FCVS operava um subsídio dado aos mutuários do sistema 
habitacional nos tempos de hiperinflação. Servia para evitar as 
prestações da casa própria se tornarem impossíveis de pagar, porque 
eram corrigidas pela inflação, em ritmo maior se comparado ao 
aumento da renda do tomador do crédito. Na época quando foi 
criado, havia o temor de a inadimplência elevada levar o sistema 
financeiro habitacional ao colapso. 

É por causa do peso do FCVS na carteira total da EMGEA a 
razão de se definir pela venda apenas dos créditos, e não da 
empresa. Não faria sentido o governo colocar à venda uma empresa 
a carregar R$ 13 bilhões desses ativos, pelos quais o mercado vai 
pagar 10% do valor e depois cobrar tudo da União. Isso daria 
prejuízo à União. 

A ideia é fazer um encontro de contas. A EMGEA tem um 
crédito contra a União, mas a União tem 100% das ações da EMGEA. 
É como se fosse uma dívida consigo mesmo. Assim, será́ feito apenas 
um ajuste contábil. 

Nessa transação, entra também uma dívida da EMGEA com o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de R$ 3,8 bilhões. 
Em vez de a União pagar R$ 13 bilhões para a EMGEA pagar R$ 3,8 
bilhões, ela assume a dívida no FGTS e não lhe paga nada. 

Depois de vender os ativos e fazer o encontro de contas com a 
União, a EMGEA poderá́ ser extinta. A empresa não possui quadro 
próprio de funcionários, pois foi criada para existir pelo pouco tempo 
necessário para cobrar os créditos “podres” da Caixa. De acordo com 
sua concepção inicial, não deveria ter existido por 18 anos, como 
acabou acontecendo. 

Novação em CVS 

O FCVS foi criado no período da hiperinflação dos anos 1980 
para cobrir prejuízos dos bancos em contratos desequilibrados de 
financiamentos imobiliários. Em 2000, a Lei 10.150 definiu a União 
ter o prazo máximo de 30 anos, contados a partir de janeiro de 1997, 
para pagamento das dívidas do FCVS por meio do processo de 
novação. 
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Novação de dívida é a substituição de uma dívida ou obrigação 
por outra, sendo a anterior extinta. É forma de pagamento através da 
qual uma obrigação antiga é substituída por outra, pela transferência 
de seus elementos. 

O processo de novação em CVS é bem longo. Em primeiro 
lugar, o crédito é submetido à Caixa Econômica Federal. Esta 
administra o FCVS. A Caixa checa se o financiamento realmente 
existiu e se está de acordo com as regras do FCVS, como a 
determinante de o mutuário só poder ter um único financiamento 
com cobertura do fundo. 

Muitas vezes, o banco público pede documentos originais de 
contratos de 30 ou 40 anos atrás. Em vários casos, acaba glosando o 
pagamento. Uma eventual glosa — supressão total ou parcial de uma 
quantia averbada em um contrato escrito ou em uma conta bancária 
— gera várias idas e vindas. 

Essa pendência pode virar uma dívida dos bancos cuja opção foi 
ceder os créditos em favor das instituições em liquidação. Há 
situações quando as idas e vindas já́ duram três anos. Há bancos, na 
dúvida do desfecho dessa situação, resolveram provisionar os valores 
em seu balanço. 

Mesmo depois de passar pela Caixa, é preciso o processo ser 
validado pela Controladoria Geral da União (CGU), antes de ser 
enviado ao Tesouro Nacional. Este emite os títulos CVS. Há cinco 
anos, a CGU, a partir de uma auditoria, questionou a Caixa sobre a 
metodologia de amostragem utilizada pela instituição. O processo foi 
praticamente paralisado e, naquele ano, nenhum título foi emitido 
pelo Tesouro. 

Hoje, o Tesouro Nacional tem no orçamento anual espaço para 
emitir R$ 12,5 bilhões em CVS. De 1998 até 2018, R$ 166,4 bilhões 
em créditos do FCVS foram securitizados, segundo o Tesouro. Há 
outros R$ 115 bilhões na espera. Somando, hoje são R$ 282 bilhões 
ou 5% da DBGG – Dívida Bruta do Governo Geral, compreendendo o 
Governo Federal, o INSS e os governos estaduais e municipais – 
alcançou R$ 5.431,0 bilhões em março de 2019, equivalente a 78,4% 
do PIB. 
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Do total remanescente, R$ 85 bilhões foram homologados pela 
Caixa Econômica Federal, mas aguardam a CGU. Desses, R$ 32,5 
bilhões referem-se a créditos cedidos a bancos no PROER. 

Em passado recente, BC e liquidantes chegaram a intervir no 
longo processo de securitização de CVS porque bancos em liquidação, 
como Nacional e Econômico, não teriam dinheiro para pagar suas 
parcelas do chamado “Refis das autarquias” se não recebessem os 
títulos. A regra prevê a instituição ser excluída do Refis, caso fique 
três meses seguidos sem pagar. 

Essa complicação toda de PROER, bancos em liquidação, FCVS, 
Caixa, BC, CGU e Tesouro não faz muito sentido para um jornalismo 
leigo. O governo tem uma dívida: a do FCVS. É ele quem emite os 
títulos para pagar essa dívida. Esses ativos vão parar nos bancos em 
liquidação. Estes utilizam os recursos para pagar o próprio governo. 

O dinheiro circula a partir dele e volta ao próprio governo. Mas 
para isso acontecer, é preciso a Caixa e o CGU manterem equipes 
dedicadas à analise do FCVS. Os bancos com os créditos cedidos 
precisam manter enormes estruturas de arquivos físicos e 
funcionários dedicados à tarefa, além de provisões em balanço. As 
liquidações dos bancos se arrastam até a questão ser totalmente 
resolvida com enorme custo operacional. 

O Tesouro já reconheceu e emitiu títulos correspondentes à 
dívida. Sobre essa parcela de títulos, conhecidos como CVS, desde 
2005, o governo desembolsava juros semestrais e, a partir 2009, 
começaria a pagar o principal da dívida.  

Entre os maiores detentores desses papéis, estavam a Caixa 
Econômica Federal, então com R$ 6,7 bilhões, e a EMGEA com R$ 
900 milhões. Esta empresa foi constituída em 2002 no programa de 
saneamento dos bancos federais e herdou os créditos ruins da Caixa. 

Mas ainda restavam bilhões de reais em créditos em poder de 
outros bancos. Eles estavam em processo de avaliação para serem 
transformados em títulos. O valor correspondia à diferença entre o 
valor pago pelos mutuários tomadores de empréstimos habitacionais, 
na década de 80, e o saldo devedor remanescente no final dos 
contratos, em razão de descasamento entre o reajuste da prestação e 
a correção monetária do valor financiado. 
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A validação era lenta e, no processo, parte podia ser cancelada 
por não atender às exigências da legislação do FCVS. Por exemplo, a 
determinação de cada mutuário ter direito ao benefício em apenas 
um contrato, ou seja, não podia financiar “na cidade” e “na praia”. 

A emissão dos títulos seguia a conveniência do governo por 
causa do impacto possível disso acarretar na dívida líquida do setor 
público e, como consequência, no esforço fiscal. Independentemente 
da data quando forem reconhecidos, esses créditos asseguravam aos 
detentores direito a juros retroativos a 2005. A demora em oficializá-
los estava gerando um novo “esqueleto” para o governo a estourar no 
futuro. 

Considerando todos os créditos serem confirmados e a taxa 
média dessa carteira fornecida pelo próprio banco, a Caixa receberia 
e a EMGEA teriam o direito a receber muitos bilhões de reais. Os 
valores não estavam sendo integralmente quitados pela União, mas a 
diferença era incorporada aos ativos (bens) do banco estatal. Os 
créditos e os CVS tinham pouco valor no mercado. Mas serviam para 
os bancos públicos federais pagarem dividendos ao Tesouro Nacional 
usando seus valores de face. 

Depois do prazo de carência para pagamento de juros, e com a 
proximidade de início das amortizações em 2009, os títulos a 
vencerem em 2027 passaram se valorizar. Segundo registros das 
negociações desses papéis na CETIP (Câmara de Custódia e 
Liquidação), os deságios dos títulos, antes em mais de 50%, caíram 
significativamente, registrando deságio só de 13%. A tendência 
passou a ser a de valorização. 
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!  

Com elevado passivo, em 2000, a União passou a assumir as 
obrigações do FCVS passando a honrá-las por meio de emissão de 
títulos públicos (novação). Cerca de R$ 164 bilhões foram estimados 
como novados, em valores atualizados em janeiro de 2019. 

A gestão do FCVS compete ao Ministério da Economia por meio 
do Conselho Curador formado por seis integrantes: três do governo, 
dois de associações de agentes financeiros, além da Superintendência 
de Seguros Privados (Susep) e da Federação Nacional de Seguros 
Gerais (FenSeg). 

O governo federal avalizou os ajustes feitos pelo Congresso na 
Medida Provisória do FGTS para conseguir acelerar o pagamento de 
dívidas do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). Elas 
vencem em 2027. Ele tenta impedir o débito calculado em R$ 94,5 
bilhões saltar para R$ 219 bilhões. Desde 1997, esse esqueleto 
custou aos cofres públicos R$ 164 bilhões. 

Além da própria União, os principais beneficiados com o acerto 
de contas serão: 
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1. os devedores do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 
Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), tendo 
a receber R$ 42,15 bilhões, 

2. a Caixa Econômica Federal (R$ 18,27 bilhões), 

3. a Empresa Gestora de Ativos – EMGEA (R$ 10,4 bilhões), 

4. o Fundo Garantia do Tempo de Serviço (R$ 5,48 bilhões) e 

5. as COHABs (R$ 4,8 bilhões), as Companhias de Habitação 
Popular sob responsabilidade dos governos municipais (CDHU é 
administrado pelos governos estaduais).  

Segundo técnicos da área econômica, o processo de novação 
das dívidas será́ destravado com a sanção da Medida Provisória 889, 
conhecida como MP do FGTS. Ela foi aprovada incorporando artigos 
estabelecendo com clareza as regras a ser utilizadas para o calculo do 
débito. Por exemplo, havia dúvidas sobre qual índice de correção 
utilizar e quantas casas decimais deveriam ser aplicadas. Ficou 
definido ser usada a Taxa Referencial (TR) e duas casas decimais. 

Pela MP, o governo ainda abdicou do direito da apresentação de 
comprovação de regularidade no recolhimento das contribuições ao 
FCVS para contratos assinados entre 16 de junho de 1967 a 31 de 
dezembro de 1977. Isso para os contratos homologados pela Caixa 
até 31 de dezembro de 2018. 

A ideia de aproveitar a MP do FGTS para destravar os 
pagamentos do FCVS veio de emenda sugerida pela Associação 
Brasileira das COHABs e Agentes Públicos de Habitação (ABC) ao 
Congresso. A área econômica viu na sugestão uma forma de 
conseguir acelerar o pagamento da dívida com FCVS. Então, negociou 
com a entidade uma nova redação. Ela foi incorporada à MP e 
aprovada pelo Congresso Nacional. 

As COHABs querem acelerar o recebimento de recursos do 
FCVS para quitar dívidas com o FGTS. Assim, essas entidades 
deixarão de ser inadimplentes com o Fundo de Garantia e poderão ter 
acesso a mais recursos para financiar a construção de habitação de 
interesse popular. 
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O excesso de zelo na validação dos contratos paralisou as 
novações. Com o esclarecimento das divergências legais na MP, esse 
processo será́ destravado. Sem os ajustes, o governo não conseguiria 
novar toda a dívida do FCVS até 2027. 

Segundo técnicos oficiais, a paralisia das novações eleva de 
forma significativa o risco fiscal da União devido, por exemplo, à 
possibilidade de “judicialização” desses processos, pois os credores 
irão requerer pagamento do débito pelas condições contratuais 
originais ou risco de se desenquadrar dos limites de capital de 
Basileia pela Caixa. A maior parte dos recursos a serem pagos pela 
União atende, principalmente, às empresas ligadas ao governo. 

Para os técnicos, somente estes ajustes contribuirão para 
grande parte das divergências legais entre credores, Caixa, 
Controladoria Geral da União (CGU) e Tesouro Nacional ser sanada. 
No triênio de 2016 a 2018, as novações do FCVS somaram R$ 1,552 
bilhão. Somente em 2018, o orçamento para esta finalidade era de 
R$ 12,5 bilhões. Com a mudança, o ritmo de execução desses 
recursos deve acelerar. 

Mesmo com previsão orçamentária, desde 2016, a 
transformação de créditos a receber em títulos públicos foi 
praticamente paralisada por divergências com relação ao valor da 
dívida. O orçamento anual para novações de dívidas é de R$ 13,5 
bilhões, restando agora sete anos para o fim do prazo. 

A aceleração do pagamento de dívidas do Fundo de 
Compensação de Variação Salarial (FCVS) vai permitir o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) receber uma injeção de 
recursos de R$ 23 bilhões em sete anos. Isso será́ possível porque a 
Empresa Gestora de Ativos (EMGEA) e as Companhias de Habitação 
Popular (COHABs), por exemplo, têm créditos do FCVS. Eles, segundo 
técnicos da equipe econômica, seriam direcionados para o pagamento 
de dívidas com o FGTS. 

A Medida Provisória 889, conhecida como MP do FGTS, permitiu 
o saque imediato do fundo e criou uma nova modalidade para 
retirada de recursos. O impacto do saque imediato no ano seria de R$ 
40 bilhões, mas esse valor subiria, pois, o Congresso Nacional elevou 
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o valor de retirada de R$ 500 para R$ 998. A MP ainda prevê o lucro 
do FGTS ser integralmente distribuído para o trabalhador. 

Segundo o secretário executivo da Associação Brasileira das 
COHABS e Agentes Públicos de Habitação (ABC), a entidade propôs a 
inclusão na Medida Provisória do FGTS o esclarecimento sobre pontos 
divergentes com relação ao que deveria ser utilizado para cálculo da 
dívida e liberação de documentos exigidos para comprovação de 
contribuições feitas ao FCVS entre 1967 e 1977. Para ele, a medida 
não é um “jabuti”, como são chamadas as emendas incluídas nos 
relatórios das medidas provisórias sem relação com o texto original 
enviado pelo Executivo ao Congresso, pois o FGTS será́ um dos 
principais beneficiados com a medida. 

O secretário informou existirem 32 COHABs municipais e 
estaduais no país, mas nem todas têm créditos do FCVS a receber. A 
dívida dessas entidades com o FGTS está calculada em R$ 5,7 
bilhões. Se as COHABs receberem o crédito de R$ 4,8 bilhões do 
governo referente ao FCVS, essa dívida cai consideravelmente e 
algumas entidades, hoje estão inadimplentes, podendo então elas 
voltarem a pegar recursos junto ao FGTS. 

Dados repassados pelo Ministério da Economia mostram a 
EMGEA tem um crédito de R$ 10,4 bilhões de dívida homologada do 
FCVS. O próprio FGTS aguarda o recebimento de R$ 5,48 bilhões. 

Na avaliação de técnicos da área econômica, a possibilidade de 
injeção de recursos do Fundo de Garantia era bem-vinda, porque 
houve aumento dos saques pelos trabalhadores. Foram devido às 
medidas anunciadas pelo governo para sustentar a atividade 
econômica pelo menos em um patamar positivo. 

A equipe econômica do ministro Paulo Guedes, ideólogo 
ultral iberal com falsas promessas fantasiosas, promete 
desburocratizar a máquina estatal e simplificar os processos. Na 
realidade, ele não tem chance de pôr fim de vez a esse esqueleto. Vai 
deixar outros se formarem. Como o atual governo paramilitar morre 
de saudade da ditadura, voltou com a correção monetária! 
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Inação do Estado contra o Interesse da Nação 

Participei como debatedor junto com o ex-ministro Ciro Gomes 
e a ex-senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS) do evento “Audiência 
Pública sobre Privatizações de Empresas Estatais e suas Subsidiárias”, 
realizado na sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília-DF, no dia 
27 de agosto de 2019.  

Em um salão lotado por lideranças das diversas associações das 
corporações estatais a convite da ADVOCEF (Associação Nacional dos 
Advogados da Caixa Econômica Federal), eu falei especificamente 
sobre a devolução dos empréstimos perpétuos. São lastros dos seis 
Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida (IHCD). Esta pequena sigla 
representa um grande impacto social. Possibilita à Caixa fazer os 
financiamentos necessários para cumprir sua missão de combater o 
imenso déficit habitacional do País: 7,8 milhões de Unidades 
Habitacionais. 

O IHCD tem este nome por possuir características comuns ou 
“híbridas”, classificando-o tanto como passivo, pelo compromisso em 
remunerar o credor do empréstimo perpétuo como seu lastro, quanto 
como de capital, por permitir alavancagem financeira de empréstimo 
total em valor superior ao seu valor nominal. Ele não possui prazo de 
vencimento do valor principal, definindo por isso sua perpetuidade. 
Assim, esse instrumento é aceito pela Autoridade Monetária para ser 
contabilizado como componente do Patrimônio Líquido do banco, 
obtido o tratamento regulatório como Capital Principal. 

A diferença entre o capital social e o IHCD é o primeiro, por 
representar os recursos usados pela União para a constituição, a 
criação e a expansão da Caixa, é remunerado por dividendos apenas 
quando a empresa estatal registra lucro. Já o lastro do IHCD, um 
empréstimo perpétuo, em princípio, é remunerado por juros, 
independentemente do fato da empresa estatal ter registrado ou não 
lucro no período.  

O Acordo de Basiléia III é um entendimento internacional, 
normatizado pelo Banco Central do Brasil em 2013, estabelecendo 
volumes de recursos prudenciais para os bancos poderem cobrir 
perdas inesperadas nas suas operações. Com os demais IHCD 
contratados naquele ano, completando seis, a CAIXA pôde seguir 
expandindo sua concessão de crédito.  
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Desde 2007, quando utilizou o instrumento pela primeira vez 
para alavancagem financeira do Plano de Aceleração do Crescimento 
(PAC), já tinha quatro contratos de IHCD. Novamente, em 2013, 
CAIXA teve necessidade de capitalização para ampliar sua capacidade 
de concessão de crédito, dessa vez dentro das condições previstas no 
Acordo de Basiléia III. 

A Caixa, além de garantir o cumprimento de sua função social, 
ampliar a carteira de crédito e, com isso, ganhar lugar no mercado 
bancário para ações comerciais lucrativas, ainda remunera a União 
com juros equivalentes aos títulos de dívida pública de maior prazo 
de vencimentos. Portanto, a União não perde ao realizar este tipo 
operação com a empresa estatal controlada pela posse de 100% de 
suas ações. Pelo contrário, ela ganha ao estimular o crescimento da 
renda dos agentes econômicos, propiciando maior capacidade 
arrecadatória para seu ajuste fiscal. 

O IHCD não se trata só de “dívida” do banco estatal para com o 
Tesouro Nacional, mas também de “capital”, por meio de um contrato 
regulamentado, legal, auditado e autorizado pela Autoridade 
Monetária. Serve como Capital Principal, trazendo vantagens para 
ambos contratantes. Principalmente, resulta em benefícios sociais 
para a população brasileira em função da maior escala dos 
investimentos, decorrente desse aporte de capital. As leis 
autorizativas contêm artigos determinantes do direcionamento dos 
recursos para investimentos em saneamento básico, habitação 
popular, financiamento de material de construção e financiamento de 
bens de consumo para beneficiados do programa social denominado 
Minha Casa Minha Vida. 

Os recursos utilizados como IHCD são essenciais, para o banco 
público, por integrarem o “Capital Principal Nível I do Patrimônio de 
Referência”. Portanto, é necessário respeitar a regra estabelecida pelo 
normativo de perpetuidade do contrato. Como lastreiam o estoque de 
crédito em longo prazo já concedido, isso determina a devolução dos 
valores aportados ficar a critério da empresa estatal devedora.  

Contratualmente, o governo credor não tem o direito de exercer 
pressão sobre o preposto dirigente da Caixa para isso ocorrer. A 
empresa estatal não terá capital suficiente para atender à 
necessidade de alavancar mais financiamentos para cobrir o déficit 
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habitacional. Esses contratos foram autorizados e fiscalizados pelos 
órgãos internos, auditorias internas e externas, TCU, BCB, AGU, e o 
próprio Tesouro Nacional. Sua perpetuidade está em plena 
conformidade jurídica. 

Os contratos de IHCD estão sujeitos às despesas financeiras 
anuais de atualização monetária e juros remuneratórios pagos a 
União, em consequência, o valor é anualmente variável. Está atrelada 
ao resultado da CAIXA e ao valor de dividendos repassados ao 
controlador. Como o Tesouro Nacional possui 100% das ações da 
estatal, sendo o responsável por a capitalizar, o banco público ao 
ampliar seu lucro por aumentar financiamentos, retribui o Tesouro 
Nacional com a distribuição de dividendos. Logo, o total acumulado 
anualmente de juros e dividendos alcançará o mesmo montante 
atualizado de todos os contratos de IHCD sem perda para a União. 

Depois de cair em 2015 e 2016, o índice de Basileia alcançado 
pela CAIXA se elevou entre 2017 e 2018. Isso se deveu, em parte, 
por deixar o banco estatal inerte, e, em outra parte, graças à decisão 
unilateral do banco colocar teto de gastos no Plano de Saúde dos 
empregados, em consequência, em torno de R$ 5 bilhões foram 
“desprovisionados”. Houve impacto no resultado contábil e no capital. 
Assumindo novo governo, logo, foram usados R$ 3 bilhões para 
amortizar IHCD à custa da saúde de seus empregados. 

A devolução do montante total dos IHCDs de todos os bancos 
públicos federais (0,6% do PIB) apenas é capaz de propiciar o 
resgate uma parte muito pequena da dívida pública (78,7% do PIB), 
quase um arredondamento para um número inteiro. Daí é possível 
deduzir haver outro interesse particular por trás dessa medida 
governamental, tomada por ex-dirigentes de bancos privados de 
negócios.  

O ministro da Economia nomeia um preposto e o pressiona pela 
devolução, exercendo assim verdadeira ingerência política nas 
instituições financeiras públicas federais. De forma similar, o próprio 
presidente da República pressionou para o pedido de demissão do 
presidente do BNDES, um ex-ministro da Fazenda, com maior 
personalidade para resistir ao desmanche dos bancos públicos – e 
efetivou a nomeação para seu lugar de um jovem amigo do filho 
conforme noticiou amplamente a imprensa. 



  139

A devolução do IHCD pela Caixa muda sua capacidade de 
competir com os bancos privados. Haverá como consequência a 
perda de sua participação no mercado de crédito imobiliário com 
recursos de depósitos de poupança. Além disso, prejudicará o 
combate ao financiamento do déficit habitacional porquanto detém 
70% do mercado de crédito imobiliário.  

No tocante ao atendimento da camada de baixa renda, cujas 
habitações precárias são componentes desse déficit, nenhum banco 
privado jamais demonstrou estar interessado em substituir a Caixa. A 
execução do orçamento do FGTS aloca mais capital para a Caixa 
alavancar crédito direcionado a financiamento de Habitações de 
Interesse Social, em relação aos demais bancos cumpridores apenas 
da exigibilidade de crédito com 65% dos recursos de depósitos de 
poupança.  

A intenção de deixar um “vácuo” no mercado de crédito 
imobiliário a ser ocupado por bancos privados é uma falha de 
raciocínio e/ou desconhecimento de causa, ou seja, ignora a 
segmentação do mercado de crédito imobiliário entre a classe média 
(funding de depósitos de poupança) e os mais pobres (funding de 
FGTS). Portanto, a quitação dos IHCD trará sérias limitações à 
Instituição Financeira Pública Federal para o financiamento de 
Habitações de Interesse Social. 

Portanto, está muito equivocado esse foco da atual política 
econômica em lugar de focalizar a prioridade de retomar o 
investimento público da União e, em especial, por seus maiores 
valores, investimentos das empresas estatais para geração de 
empregos e crescimento de renda – e arrecadação fiscal. Ao 
contrário, obriga a devolução do montante emprestado sob forma de 
IHCD para o conjunto dos bancos públicos.  

Esse instrumento é utilizado, legalmente, como capital para 
alavancagem financeira em atuação anticíclica durante a ainda 
vigente crise econômica mundial. Os bancos públicos são 
instrumentos-chave para concessão de crédito direcionado de modo o 
país sair da atual recessão econômica. Porém, com a deficiência na 
Razão de Alavancagem (RA), ficarão inertes. Trata-se de uma inação 
do Estado contra o interesse da Nação. 
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Após a quitação dos IHCD, o recebimento de dividendos da 
Caixa (e demais bancos públicos) pela União estará comprometido. 
Mesmo a venda de ativos de subsidiárias resultará em deficiência de 
lucratividade futura. Desde 2013, quando o Banco do Brasil fez o IPO 
da BB Seguridade, viu sua rentabilidade referente a essa atividade 
reduzida e passou a distribuir menos dividendos ao Tesouro Nacional.  
A União diminuirá o resultado primário, então, não cortará a dívida 
bruta do governo federal. Enfim, a devolução dos IHCD é um 
equívoco ideológico causador de má política econômica. 

!  

Capitalização da CAIXA: IHCD ou Abertura de Capital 

Enquanto todas as favelas brasileiras não forem urbanizadas e 
transformadas em bairros populares, como ocorreu em importantes 
cidades europeias na virada do século XIX para o XX, haverá papel 
social para a Caixa Econômica Federal na cena brasileira.  

Pelo Censo Demográfico de 2010 existiam 6.239 favelas em 
323 dos 5.564 municípios então existentes. A população favelada era 
11.425.644 pessoas, ou seja, 6% da população total. O maior 
número absoluto de moradores em favelas estava na capital de São 
Paulo: 2,162 milhões ou 11% do total da cidade. Porém, em seis 
capitais, os percentuais eram bem superiores: Rio de Janeiro: 22%; 
Recife: 23%; São Luís: 24%; Salvador: 26%; e Belém do Pará: 54%! 

Apenas em mentes doentias ou delirantemente neofascistas se 
imagina a solução do extermínio dos “pobres-perdedores” ser aceita 
pela sociedade brasileira. Entre O Estado (“os políticos corruptos 
compradores de votos”) e O Mercado (“o armamentismo para caçada 
humana”), a solução não é a metáfora filmada em “Bacurau”: A 
Comunidade se aliar ao crime organizado, seja no tráfego de drogas, 
seja nas milícias paramilitares.  
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O déficit habitacional atingiu 7,77 milhões Unidades 
Habitacionais (UH) em 2017. Esta carência ocorreu mesmo depois de 
ser implementado o maior programa de distribuição de riqueza 
familiar na história brasileira através do Minha Casa Minha Vida 
(MCMV). Em 11 anos, a média anual entre 2008 e 2018 foi de 875 
mil UHs financiadas. Entre 2010 e 2015, essa média chegou a 
ultrapassar um milhão: 1,016 milhão UHs.  

Entre 2007 e 2015, período com capitalizações propiciadas 
pelos empréstimos perpétuos para a CAIXA lastrear Instrumentos 
Híbridos de Capital e Dívida (IHCD), quando se expandiu 
enormemente a contratação de financiamentos habitacionais, alterou-
se a composição do déficit habitacional. A coabitação familiar caiu de 
42% para 28% do déficit. O ônus excessivo com aluguel (acima de 
30% da renda inclusive pela alta provocada por elevação dos preços 
dos imóveis) se elevou de 30% para 52%. A habitação precária caiu 
de 22% para 15%. Finalmente, o adensamento excessivo (acima de 3 
pessoas por dormitório) caiu de 7% para 5%. 

Nos anos de 1960, antes da unificação da Caixa Econômica 
Federal no fim de 1969, os domicílios alugados eram 27,6% do total. 
Recentemente, quase ¾ das moradias são em imóveis próprios. Em 
2016, havia 69,2 milhões de domicílios no Brasil, dos quais 86% 
eram casas (59,6 milhões) e 14% apartamentos (9,5 milhões). Desse 
total, 68% eram próprios e pagos (47,2 milhões); 6% eram próprios, 
mas ainda estavam sendo pagos (4,1 milhões); 17,5% eram 
alugados (12,1 milhões); 8% eram cedidos (5,7 milhões); e 0,2% 
tinham outra condição (143 mil domicílios), por exemplo, em 
invasões. 

O problema habitacional aqui se deve à população brasileira ter 
se multiplicação por dez vezes, desde o início ao fim do século XX, 
quando atingiu 170 milhões. Hoje, vinte anos depois já ultrapassou a 
210 milhões, ou seja, mais 40 milhões pessoas. Casadas ou solteiras, 
são potenciais demandantes de residências em país com elevado grau 
de urbanização (85%): similar ao da França e só abaixo do Japão 
entre as 15 maiores economias. Em termos históricos, a migração 
campo-cidade foi aqui muito rápida. 

Estima-se, na média, 294 mil UH por ano a serem financiadas 
para atender a essa demanda por moradias. Somando-se às 
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necessidades para suprir o déficit habitacional, em dez anos (2018 a 
2027) haverá necessidade de construção de 11,982 milhões UH. 
Dessa demanda potencial, não só referente ao déficit, calcula-se 50% 
de famílias até 3 salários mínimos, de 3 a 5, 25%, de 5 a 10, 16%, e 
mais de dez, 10%.  

Vale lembrar: a mediana da renda do trabalho da população 
ocupada no Brasil é R$ 1.170 e a média é R$ 2.300. Quem ganha a 
partir de cinco salários mínimos já se situa entre os 10% mais ricos. 
Salário acima de dez salários mínimos está entre os dos 5% mais 
ricos. O top 1% mais rico em renda mensal do trabalho ganha acima 
de R$ 28.000. As faixas de renda citadas correspondem, grosso 
modo, aos seguintes graus de instrução: mediana ao ensino 
fundamental, média ao ensino médio (decil entre 70%-80%), acima 
de R$ 5.000 têm superior completo e acima de R$ 10.000, 
doutorado. 

Em síntese, a desigualdade social brasileira é extraordinária, 
seja quanto à renda, seja referente à instrução. Isso sem falar na 
concentração de riqueza financeira. Cada cliente do segmento Private 
Banking ganhou R$ 4,4 milhões em média per capita, entre dezembro 
de 2015 e dezembro de 2019, ou seja, média superior a um milhão 
de reais por ano. Gente da classe média alta ganhou R$ 30 mil per 
capita e da baixa perdeu R$ 12.000 per capita nesse período. 

O Varejo Tradicional tem 9,1 milhões CPFs e saldo per capita de 
R$ 34 mil.  O Varejo de Alta Renda engloba 4,6 milhões CPFs com 
média de R$ 188 mil. O Private Banking reúne 120 mil CPFs, cada 
qual com R$ 10,9 milhões. Essa segmentação de clientes considera 
só investimentos em FIFs e TVMs, mas no caso do Private incorpora 
também VGBL/PGBL e ações. O total de investidores em FIFs e TVMs 
atinge 13,7 milhões, número provavelmente equivalente aos 
formados em Ensino Superior. Mera coincidência? Não, são as castas. 

Os párias a la Índia seriam os depositantes de poupança. São 
85 milhões (57%) com saldo médio abaixo de R$ 100: R$ 15,00; 65 
milhões (43%) acima desse patamar com média per capita de R$ 12 
mil. Mas esses “pobres poupadores” propiciam o maior funding (fonte 
de financiamento) do sistema financeiro nacional: R$ 774 bilhões em 
dezembro de 2019. Entre eles, estão 1,394 milhão (0,9%) com 
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38,5% do valor total, inclusive 17.445 clientes com saldo médio per 
capita de R$ 2,3 milhões nesses depósitos. 

Os depósitos de poupança na CAIXA apresentaram, em março 
de 2019, em suas 78,7 milhões de contas, o saldo total de R$ 296,6 
bilhões, equivalente a 37,4% do sistema financeiro. Poupando “fora 
da CAIXA” estavam 80 milhões de clientes. Logo, quase metade dos 
depositantes de poupança confiam seu dinheiro à segurança desse 
banco público. A diferença entre participações no valor e no número 
de clientes expressa o perfil mais pobre de seus clientes. 

Para confirmar essa hipótese, no ranking de Administração de 
Recursos de Terceiros, o Market-share da CAIXA é 9% em valor dos 
ativos (R$ 438 bilhões em setembro de 2019) e 13% em número de 
clientes (1,6 milhão). O saldo per capita era de R$ 269 mil. Para 
comparação, o Itaú tinha 17% do valor (R$ 737 bilhões) e 8% dos 
clientes (1,063 milhão) com saldo médio per capita de R$ 740 mil. 
Ele tinha 31% do valor do Private, enquanto a CAIXA tinha só 4%. Do 
varejo de alta renda, o Itaú tinha 31% e a CAIXA, 9%; e do varejo 
tradicional, o Itaú 10% e a CAIXA 16%. 

Pergunta de resposta óbvia: os bancos privados (nacionais ou 
estrangeiros) teriam interesse em substituir a CAIXA em sua missão 
social de atender à maioria mais pobre da população brasileira? Não. 
Só um ex-banqueiro de negócios sem sensibilidade social acha ser 
possível a “desestatização do mercado de crédito”, no caso, substituir 
a CAIXA na concessão do crédito habitacional para a população mais 
pobre. 

Entre 1964 e 2016, foram realizados 17,120 milhões de 
financiamentos habitacionais. Correspondiam a 25% do número de 
domicílios existentes no fim da série. Mas 60% deles (10,3 milhões) 
foram com recursos do FGTS, ou seja, com juros subsidiados por 
interesse social em relação aos maiores juros de mercado do SBPE 
com recursos de poupança. 

Esta é a questão-chave sob o ponto de vista social: as favelas 
brasileiras virarão “Bacuraus”, isto é, de campos de concentração de 
pobres para campos de extermínio ou genocídio étnico?!  

Se não, os próceres responsáveis têm de rever essa política 
descabida de descapitalização da CAIXA com a devolução dos IHCD. 
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Parece não terem medido as consequências sociais de pensar com (e 
expressar em) palavras levianamente estigmatizadas, entre outras, 
“despedalada da CAIXA” e “fim da contabilidade criativa”. 

Desde logo, IHCD não é nenhuma “jabuticaba” brasileira. Faz 
parte do Acordo da Basiléia III. O Banco Central do Brasil deu 
autorização para a classificação destes instrumentos híbridos como 
Nível I – Capital Principal. Está em total conformidade jurídica. Nas 
normas regentes dos contratos de “empréstimos perpétuos”, 
utilizados como lastro, há duas ressalvas explícitas: não podem 
prever prazo de vencimento e não podem ser resgatados por 
iniciativa do credor. Confessadamente, agora na devolução dos IHCD 
há uma servidão “voluntária” de preposto pelo credor (ministro da 
Economia) no cargo de devedor (presidente da CAIXA). 

Se já fossem pagos todos os “empréstimos perpétuos”, ceteris 
paribus (tudo mais constante), zeraria os contratos de IHCD e o 
Patrimônio Líquido da CAIXA baixaria para apenas R$ 47,8 bilhões, ou 
seja, 55% do valor do PL no fim do primeiro semestre de 2019. 
Descontando do PL ajustes prudenciais de R$ 15 bi, o Patrimônio de 
Referência –Nível I, por a CAIXA não possuir Capital Complementar, 
cairia para R$ 32,9 bilhões. Somado ao Capital de Nível II (R$ 32,7 
bilhões), o PR comparado com o RWA (Ativos Ponderados pelo Risco: 
R$ 513,7 bilhões) resultaria em Índice da Basiléia de 12,7%, abaixo 
dos 13% a ser exigido pelo Acordo da Basiléia III. A Razão da 
Alavancagem da CAIXA cairia para 2,3%, comparada com 6,9% do 
Banco do Brasil, 8,6% do Itaú, 8,8% do Bradesco e 8,9% do 
Santander. A Autoridade Monetária brasileira aceitaria isso? 

Os IHCD possuem, ao mesmo tempo, características de dívida 
(pagamento/recebimento de juros) e de capital próprio (pagamento/
recebimento de dividendos). São empréstimos em longo prazo, 
capazes de serem contabilizados como “quase-capital” de uma 
instituição financeira. Aumenta o grau de capitalização e a 
possibilidade de alavancagem financeira pela CAIXA. Pela maior 
escala, eleva os lucros. 

Têm um efeito neutro para o Tesouro Nacional. Por um lado, ele 
concedeu empréstimo perpétuo à CAIXA, sobre o qual recebe juros 
equivalentes aos pagos por títulos de dívida pública de mais longo 
prazo disponível. Por outro lado, para proteger as finanças do banco, 
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sua Tesouraria providenciou a aquisição desses títulos de dívida 
pública, ou seja, recebe os rendimentos de juros com os quais paga 
os custos dos empréstimos perpétuos. É falsa a alegação do custo de 
empréstimos perpétuos ser insuportável. 

Uma boa pergunta é: devolvendo todo o IHCD (cerca de R$ 40 
bilhões), fração ínfima (0,3% do PIB) da Dívida Bruta do Governo 
Geral (78,7% do PIB), face à permanência da demanda pela missão 
social da CAIXA, sob o risco das favelas brasileiras virarem 
verdadeiros “Bacuraus”, haverá abertura de capital desse banco 
público, cuja totalidade das ações pertence ao Tesouro Nacional? 

As captações em emissões primárias de ações, em 2019, 
registraram o maior volume semestral desde o início da série 
histórica em 2002. No total foram captados R$ 29,3 bilhões: R$ 4,5 
bilhões por meio de ofertas primárias iniciais (IPOs) e R$ 24,8 bilhões 
por ofertas subsequentes de ações (follow-ons). Esta, praticamente 
não registrou captação no primeiro semestre do ano de 2018, mas no 
ano de 2019 detinha parcela de 15% do total captado. O mercado de 
capitais brasileiro – 6% do crédito amplo contra 35% dos títulos de 
dívida pública, 34% da carteira do sistema financeiro nacional, 22% 
do endividamento externo e 2% de outros empréstimos – é muito 
raquítico para a capitalização da CAIXA em substituição aos IHCD. 

A consultoria GO Associados, no fim do ano passado, estimou o 
montante com potencial de venda das ações da CAIXA em R$ 63,6 
bilhões. Sua exposição total em junho de 2019 era R$ 1,407 trilhão, 
abaixo somente da do Itaú com R$ 1,471 trilhão.  

Por os investidores nacionais não a promoverem, haveria 
disposição dos estrangeiros, cuja prioridade é a busca de lucros, 
elevar sua capitalização? Para a CAIXA conceder empréstimos para 
pobres com avaliação de risco superior ao dos clientes de maior 
renda? Seria ético maximizar lucro privado com dinheiro público: o 
FGTS, patrimônio dos trabalhadores? Sem a CAIXA cumprir seu papel 
social na cena brasileira, o Brasil não viraria Bacurau? 
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Erro de Política Econômica: Descapitalização dos Bancos 
Públicos 

A agência de classificação de risco Moody’s divulgou relatório 
onde ressalta a Caixa ter de avançar na venda de ativos para 
conseguir repagar ao governo federal pelo aporte de capital feito no 
passado via Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (IHCD). Nos 
primeiros nove meses do ano de 2019, a Caixa repassou R$ 3 bilhões 
para o Tesouro Nacional e aguarda aprovação regulatória para 
devolver mais R$ 7,35 bilhões. Com isso, o banco terá R$ 32 bilhões 
a serem pagos nos próximos três anos, sendo a sinalização oficiosa é 
mais R$ 10 bilhões serem entregues em 2020. 

Lesa a pátria a aliança política entre o liberalismo econômico e 
o conservadorismo social-religioso. Fraudou a eleição com fake-news 
em rede robótica para alcançar o Poder. Impõe um regime autoritário, 
amparado na extrema direita e milicianos paramilitares, aparelhando 
o Estado e subjugando os opositores com ameaças de retrocesso à 
ditadura militar.  

Enquanto isso ocorre, os neoliberais vendem patrimônio público 
em nome da “desestatização do mercado de crédito”. Partem do 
pressuposto ideológico disso ser um benefício para entes privados. 
Até nisso o medíocre ministro da Economia se engana. O governo do 
capitão causa prejuízos ao País, não só atacando a democracia, a 
soberania e a liberdade cultural de seu povo, mas também efetuando 
desvios de finalidade ao desrespeitar os contratos de empréstimos 
perpétuos concedidos aos bancos estatais. 

Em outro exemplo, o Conselho de Administração do Banco do 
Nordeste (BNB) aprovou nova recompra de R$ 250 milhões do 
Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (IHCD), por meio do qual o 
governo social-desenvolvimentista capitalizou os bancos públicos 
entre 2007 e 2013. Com a recompra de mesmo valor já havia sido 
feita pelo banco no mês de setembro, até agora o BNB já resgatou 
um total de R$ 500 milhões e ainda mantém saldo devedor de 
também R$ 500 milhões nos IHCD. 

Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (IHCD) é um valor 
representado por contrato de empréstimo perpétuo do Tesouro 
Nacional aos bancos estatais. Foi emitido para a capitalização deles 
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sem provocar déficit primário. Aumentou os níveis de alavancagem 
financeira das instituições financeiras públicas federais. 

Esses Instrumentos Híbridos são instrumentos financeiros 
possuidores, ao mesmo tempo, de características de dívida e de 
capital próprio. Enquanto dívida, propicia remuneração via juros 
pagos ao Tesouro. Como capital, paga mais dividendos por conta da 
maior razão da alavancagem. São empréstimos sem previsão de 
amortizações, capazes de serem contabilizados como “quase-capital” 
de uma instituição financeira. 

O efeito foi neutro para o Tesouro Nacional. Por um lado, ele 
concedeu o empréstimo perpétuo à Caixa, sobre o qual iria receber 
juros equivalentes aos pagos por títulos de dívida pública de mais 
longo prazo disponível. Por outro lado, para proteger as finanças do 
banco, sua Tesouraria providenciou a aquisição desses títulos de 
dívida pública. Esse “jogo-de-soma-zero” demonstrou seu controlador 
(detentor de 100% de suas ações) cuidar do patrimônio público. 
Através dele, executou o maior programa de financiamento 
habitacional já realizado na história do Brasil. 

A devolução dos IHCD contraria as Resoluções do Banco Central 
do Brasil, porque “empréstimos perpétuos” não podem prever prazo 
de vencimento e nem serem resgatados por iniciativa do credor – ou 
por prepostos na direção dos devedores. Compromete a missão social 
da Caixa, um Banco de Estado – e não de um Governo. 

Cabe questionar a validade jurídica a respeito da devolução 
exigida pelo credor Tesouro Nacional, subordinado diretamente ao 
Ministro da Economia. Confessadamente, há uma servidão 
“voluntária” de seu preposto na presidência da Caixa Econômica 
Federal. 

O desempenho médio anual da economia brasileiro nos séculos 
XX e XXI, de 1901 a 2018, foi de 4,4% ao ano. Nas quatro primeiras 
décadas, o PIB real ficou em torno dessa taxa. A partir da II Guerra 
Mundial, nas quatro décadas seguintes, essa média passou para 
7,1% aa. Em 1980, findou a Era Desenvolvimentista e se iniciou a Era 
Neoliberal: essa taxa média anual de crescimento baixou para 2,1% 
aa nas últimas quatro décadas.  
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Pior, na década dos 80’s, houve queda absoluta da renda per 
capita (-0,5% aa), assim como na atual década (-0,3% aa). Nos anos 
90, seu crescimento foi de apenas 0,9% aa. Na primeira década do 
século XXI, a renda per capita cresceu 2,5% aa. No interregno da Era 
Social-Desenvolvimentista, o financiamento habitacional foi 
fundamental para isso. 

Nessa Era Neoliberal (1980-2019), quando a economia 
brasileira deixou de ser a de maior crescimento em todo o mundo e 
passou se colocar nos últimos lugares do ranking, houve cinco ciclos 
demarcados. Na crise da dívida externa (1980-89), o crescimento 
real médio das taxas anuais de investimentos públicos foi -3% aa e a 
Formação Bruta do Capital Fixo (FBCF) apenas 0,42%. Na primeira 
fase de neoliberalismo (1990-2003), muitas empresas estatais foram 
privatizadas e suas taxas anuais de investimento ficaram estagnadas 
(-0,07%); a FBCF ficou em 0,49%. 

Ressalta a primeira fase da Era Social-Desenvolvimentista 
(2004-2011): os investimentos públicos cresceram 10,9% aa, tanto 
de todos os governos (11,22%), quanto das empresas estatais 
(11,24%), a FBCF cresceu praticamente 8% a cada ano. Caracterizá-
la como Boom de Commodities é meia-verdade, porque os termos de 
troca se elevaram em 4,3% aa, enquanto o endividamento familiar 
(sem considerar o crédito imobiliário) cresceu 10,4% aa e o 
investimento público 10,9% aa. O mercado interno pesou mais face 
ao exterior. 

No entanto, quando explodiu a chamada “Bolha de 
Commodi t ies”, em setembro de 2011, a “Nova Matr i z 
Macroeconômica” teve insucesso por terem sido revertidos todos 
esses indicadores entre 2012 e 2016. Respectivamente, declinaram 
para -5,6% (termos de troca), -3,3% (endividamento familiar), 
-4,9% (investimento público). A desaceleração foi mais rápida 
durante a Grande Depressão de 2015 e 2016. 

Mas ficou a lição histórica para retomada do crescimento da 
renda e dos empregos: no segundo governo Lula, o governo central 
investiu 26%, em média anual, e as estatais federais, 23,5% aa. 
Posteriormente ao golpe de 2016, o investimento público despencou, 
devido ao contingenciamento nas contas públicas promovido pelo 
governo temeroso e continuado pelo governo temido. 
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Na FBCF, 55,5% são investimentos na indústria da construção, 
tanto civil, quanto de obras públicas. Em máquinas e equipamentos 
são 30%, e 14,5% são “outros”.  

Comparando as taxas médias trimestrais de crescimento real 
dos saldos de operações de crédito, de junho de 2008 a junho de 
2013, o concedido pela Caixa cresceu 27% aa, pelo BNDES, 14,6% 
aa, e pelo Banco do Brasil, igualmente 14,6% aa. Importante, de 
setembro de 2003 a junho de 2018, o crescimento do sistema 
financeiro nacional exceto bancos públicos federais foi maior: 10,7% 
aa contra 8,9% aa. O mesmo ocorreu de setembro de 2010 a 
setembro de 2011: 13,8% aa contra 10,7% aa.  

Nos demais períodos, ocorreram atuações anticíclicas. Fica 
outra lição: bancos públicos constituem um instrumento fundamental 
de política econômica no Brasil. Concedem crédito direcionado para 
impulsionar a retomada do crescimento como política pública – e não 
em função de expectativa de mercado. Bancos privados respondem, 
posteriormente, à demanda por crédito provocada pelo crescimento 
econômico. Uns complementam as atuações dos outros. 

No 3º trimestre de 2019, estava em -24,7% a diferença entre o 
investimento atual e seu maior patamar alcançado no 2º trimestre de 
2013. A economia brasileira rasteja em estagdesigualdade com o 
crescimento médio anual do PIB em 1%. O PIB per capita recuou 
10,2% durante a Grande Depressão. Mantido o baixo ritmo (0,4% aa) 
de recuperação econômica atual, o PIB per capita voltará ao nível 
anterior apenas daqui a 18 anos, ou seja, em meados de 2037! 

Com população ocupada em 93,6 milhões de pessoas, 
população desocupada em 12,6 milhões de pessoas e Taxa de 
Subutilização (24,6% da PEA) de 28,1 milhões pessoas, a população 
fora da força de trabalho soma 64,8 milhões de pessoas. A geração 
de 133 mil empregos intermitentes, após a reforma trabalhista 
neoliberal com flexibilização dos direitos ou corte de encargos, agrada 
apenas aos patrões – e aos economistas compinchas. É inteiramente 
insuficiente, tipo “me engana que eu gosto”... 

O número de pedidos de recuperação judicial atingiu milhares 
de empresas não-financeiras, inclusive companhias de maior porte. 
Elevou o chamado “risco Lava-Jato” para a concessão de crédito. O 
retorno apertado obtido com a carteira de grandes empresas foi 
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corroído com a alta da inadimplência. As grandes empresas privadas 
brasileiras, responsáveis por obras públicas, estão como espécies de 
mortos-vivos. Suas despesas financeiras líquidas continuam a crescer 
e o endividamento externo elevou o risco cambial delas. 

Habitação é o custo de maior peso (36,6% segundo POF 
2016-17) em orçamentos domésticos para todos os tipos de 
composição familiar. O corte de despesas do Tesouro Nacional com os 
subsídios ao programa habitacional MCMV, em conjunto com a 
dilapidação do FGTS, prova: não se deve fazer ajuste fiscal durante 
recessão, quando a arrecadação fiscal não se acelera. 

Há fortíssima correlação com retroalimentação entre 
concessões de crédito para Pessoa Física e PIB. A maior modalidade 
(35%) é financiamento habitacional, seguido por crédito consignado 
(19%) e financiamento à aquisição de veículos (10%).  

Metade dos carros foram vendidos diretamente da indústria a 
frotistas como locadoras para tipo Uber. A produção brasileira está 
estagnada em torno de 2,5 milhões e a mundial está em queda, com 
diminuição de demanda do varejo, talvez sinalizando o fim da Era dos 
Automóveis.  

Logo, ganha cada vez maior importância o crédito imobiliário 
para a prioritária retomada do crescimento da renda e do emprego. O 
ministro da Economia e seus prepostos estão cometendo uma 
irresponsabilidade criminosa ao descapitalizar os bancos públicos. 
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Capítulo 4 -  
Conflitos entre Lei de Mercado e Lei de Estado  2

  

Introdução 

De acordo com a visão liberal da história monetária, a moeda 
sempre foi vista como apenas como uma mercadoria a mais, 
escolhida segundo critério de comodidade e/ou segurança por 
economia de mercado autorregulável sem a arbitrária intervenção 
estatal. Essa imagem idílica escamoteia a violência da moeda. A 
soberania do Estado nacional tem dois pilares básicos: o poder 
militar, dado pelo monopólio oficial da violência, e o poder de gasto, 
dado pelo monopólio da emissão da moeda.  

Na realidade, o dinheiro é uma convenção adotada pela 
sociedade como um todo (civil e política), dependendo tanto de 
definição institucional – a lei não é a do mercado, mas a dos mais 
fortes poderes Legislativo, Judiciário e Executivo –, quanto de 
aceitação mercantil – se a moeda perde valor aquisitivo com a 
disparada dos preços há fuga da comunidade para uma moeda 
estrangeira. A moeda nacional ou oficial é criação do Estado, mas 
necessita da aceitação da comunidade para tornar-se plenamente 
dinheiro atuando em três funções clássicas: reserva de valor (riqueza 
líquida), unidade de conta e meio de pagamento. Todo dinheiro é 
moeda, mas nem toda moeda é plenamente dinheiro. Há distintas 
formas de moeda, inclusive a nova criptomoeda, isto é, digital. 

O confronto entre o Estado e o Mercado a respeito daquilo a se 
constituir em dinheiro, principalmente em circunstâncias de ameaças 
de hiperinflação, quando há fuga de capital (“apátrida”) para a moeda 
estrangeira, é o mais eletrizante na história monetária. Os 
economistas pós-keynesianos desenvolvimentistas assumem a 
definição de “moeda é aquilo aceito como pagamento de imposto pelo 
Estado nacional”. Nesse sentido, moeda é a unidade de conta e o 
meio de pagamento oficial. 

  Versão Integral do resumo publicado em ADVOCACIA CAIXA – Revista da 2

Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal. Ano 1. Número 2. 
Dezembro de 2019. pp. 40-47. 
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Mas a injeção de um fluxo de moeda não é estritamente 
dependente do gasto público. O multiplicador monetário dentro do 
sistema bancário, quando este atua conjuntamente em suas três 
funções básicas – financiamento, oferecimento de oportunidades de 
investimentos financeiros (rendimentos, segurança e liquidez) e 
sistema de pagamentos –, é conceito crucial para entender a 
dinâmica econômica, isto é, variações ao longo do tempo da 
economia. 

De acordo com uma visão holista, a economia é vista como um 
dos múltiplos componentes do sistema complexo configurado (ou 
auto organizado) a cada momento no mundo real. Seu sistema 
bancário multiplica a quantidade de moeda quando empresta em 
diversas rodadas. Isto é possível porque ele funciona como um todo e 
porque os depositantes retiram pouco papel-moeda do total de 
depósitos à vista.  

Para os bancos, havendo demanda por endividamento, novos 
empréstimos são concedidos. Se isso não ocorrer, são feitas 
aplicações financeiras em carteiras de títulos financeiros. O setor 
bancário tem de oferecer produtos financeiros adequados para 
administrar os hiatos de durations, ou seja, entre os prazos médios 
ponderados (pelos valores presentes relativos dos fluxos de caixa) de 
vencimentos de seus ativos e passivos. É necessário articular os 
conceitos dinâmicos de multiplicador de gastos e de moeda, para 
entender como renda e funding são multiplicados, paralelamente, ao 
longo do tempo futuro. 

Essa visão dinâmica pós-keynesiana, atualizada por um holismo 
metodológico para análise da complexidade do mundo real, e 
autodenominada como social-desenvolvimentista, esteve no Poder 
Executivo brasileiro entre 2003 e 2014. À semelhança da 
socialdemocracia europeia, através da aliança principal entre a casta 
dos trabalhadores organizados e a casta dos sábios-tecnocratas ou 
universitários, buscou implementar um Estado de Bem-estar Social à 
brasileira. Tentou diminuir a desigualdade social com redistribuição de 
renda, porém, não conseguiu evitar a concentração de riqueza, tanto 
financeira, quanto imobiliária. Isso exigiria maior poder político para 
uma reforma da estrutura tributária no sentido progressivo: os mais 
ricos em renda e riqueza pagariam proporcionalmente mais tributos.  
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Configurou-se um Capitalismo de Estado Neocorporativista sob 
a forma de aliança entre o capital estatal, o capital trabalhista, o 
capital nacional e o capital estrangeiro para investimentos 
estratégicos em infraestrutura do País. Porém, em 2015, após uma 
reeleição democrática, cuja derrota não foi aceita pelos adversários, o 
governo de hegemonia trabalhista experimentou a volta da Velha 
Matriz Neoliberal em uma tentativa fracassada de fortalecimento da 
base de apoio pela casta dos mercadores. A tentativa foi malsucedida 
e agravou a fragilidade política com uma Grande Depressão durante o 
locaute de empresas não-financeiras. Entraram em processo de 
desalavancagem financeira por conta de suas despesas financeiras 
estarem acima da taxa de retorno. 

Em 2016, houve uma ruptura na democracia eleitoral brasileira. 
Uma aliança entre a casta dos oligarcas governantes e a dos 
mercadores, amparadas pela subcastas dos sábios-juristas, sábios-
jornalistas e sabidos-pastores, tomou o Poder Executivo à força do 
Poder Legislativo, amparado pelo Judiciário. Assumiu, então, um 
governo natimorto com apoio só para cortar direitos em uma reforma 
trabalhista neoliberal. 

Na eleição de 2018, o neoliberalismo em sua expressão mais 
radical se torna triunfante ao se aliar, oportunisticamente, com o 
candidato da casta dos guerreiros-milicianos, viabilizado por 
“acidentes” de percurso: “a facada” midiática e o aprisionamento do 
candidato favorito. Existem “cisnes negros” na história, isto é, fatores 
aleatórios inesperados, por exemplo, a divulgação dos métodos 
ilegais da Operação Lava-Jato por meio das mensagens grampeadas 
dos procuradores da força-tarefa. 

O neoliberalismo à brasileira pode ser entendido como a defesa 
apenas dos interesses econômicos de livre-mercado por parte da 
casta dos mercadores. Aqui, o neoliberalismo só dá importância ao 
liberalismo econômico, isto é, à liberdade das forças de mercado. 
Para alcançar seus intentos rejeitados eleitoralmente pela 
comunidade, seus adeptos não se vexam em aliar, de maneira 
oportunista, com a extrema-direita iliberal. 

Então, os neoliberais brasileiros não se preocupam em 
preservar os direitos da minoria. Este é um pressuposto dos liberais à 
americana. Eles defendem os mercados competitivos como um 
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princípio para viabilizar empreendimentos da comunidade contra a 
proteção governamental para grandes corporações. Contra o 
capitalismo de compadrio, A Comunidade se ergue como um terceiro 
pilar entre O Estado e O Mercado (RAGHURAM; 2019). 

Como já dito, a atualidade teórica apresenta a economia como 
um dos componentes de um sistema complexo, cujas interações 
resultam em padrões possíveis de serem interpretados a cada 
conjuntura. A configuração atual é composta de fatos transcorridos 
em um processo socioeconômico e político ainda em andamento.  

Ray Dalio, no livro “Crise da Grande Dívida”, publicado em 
setembro de 2018, apresenta um modelo arquetípico em longo prazo, 
baseando-se no seu exame de 48 grandes ciclos da dívida. Eles 
incluem todos os casos com uma queda real do PIB de mais de 3% 
em países grandes, classificada como Grande Depressão. 

Tipicamente, as crises da dívida ocorrem porque os custos do 
serviço (juros) do estoque da dívida aumentam mais rapidamente se 
comparados ao ritmo de crescimento dos rendimentos (dividendos) 
necessários para os servir. Daí a desalavancagem financeira. 

Ao desenvolver o modelo de Ciclo Arquetípico em Longo Prazo 
com Grande Dívida, concentrarei os acontecimentos referentes ao 
contexto do problema da CAIXA na seguinte cronologia:  

1. período de alavancagem financeira até o auge e explosão da 
bolha;  

2. período de reversão e depressão; e  

3. período de desalavancagem, acompanhada de recessão. 

Usarei essa periodização do ciclo de endividamento para 
analisar os conflitos entre Lei de Mercado e Lei Jurídica, Castas e 
Comunidade, no tocante ao uso de Instrumentos Híbridos de Capital 
e Dívida (IHCD) pela Caixa Econômica Federal. Abordarei o contexto 
econômico-financeiro de sua adoção, eventual abuso em seu uso, 
perspectivas e cenários em razão de sua devolução exigida pela atual 
equipe econômica governamental. Ao fazer essa análise retrospectiva 
e prospectiva, usarei um método transdisciplinar aplicado, superando 
barreiras entre Economia, Política, Sociologia, Psicologia e Direito.  
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Lei de Mercado: Ciclo de Endividamento 

No ciclo de dívida de curto prazo, de acordo com Dalio (2018) 
os gastos são limitados apenas pela disposição dos credores e 
devedores de fornecer e receber crédito. Quando o crédito está 
facilmente disponível, há uma expansão econômica. Quando o crédito 
não está facilmente disponível, há uma recessão. A disponibilidade de 
crédito é controlada principalmente pelo Banco Central. A Autoridade 
Monetária é geralmente capaz de tirar a economia de uma recessão, 
facilitando as taxas para estimular novamente o ciclo de retomada.  

Mas cada fase expansionista do ciclo termina com mais 
atividade econômica em relação ao ciclo anterior e com mais dívidas. 
Por quê? Porque os agentes econômicos o impulsionam por terem 
uma inclinação a pedir emprestado no propósito de aumentar a 
rentabilidade ou a antecipar gasto com base em renda esperada no 
futuro até chegar a hora de pagar a dívida. Durante longos períodos, 
os saldos de dívidas aumentam mais rapidamente face aos fluxos de 
rendas. Isso cria o ciclo de dívida de longo prazo. 

Durante o auge do ciclo de endividamento de longo prazo, os 
credores estendem o crédito livremente, mesmo quando os 
devedores ficam ainda mais endividados. Isso porque o processo é 
auto reforçado no lado ascendente – o aumento dos gastos gera 
rendimentos crescentes e aumento do patrimônio líquido, 
aumentando a capacidade dos mutuários para tomar emprestado, 
permitindo mais compras e gastos, etc. A maioria está disposta a 
assumir mais riscos durante a expansão.  

Muitas vezes novos tipos de intermediários financeiros e novos 
tipos de instrumentos financeiros se desenvolvem fora da supervisão 
e proteção das autoridades reguladoras. Isso os coloca em uma 
posição competitiva e atraente para oferecer retornos mais altos, 
assumir mais alavancagem e fazer empréstimos com maior liquidez 
ou risco de crédito.  

Com o crédito abundante, os tomadores geralmente gastam 
mais além do sustentável, dando a impressão de serem prósperos. 
Por sua vez, os credores, aproveitando dos bons momentos, são mais 
complacentes em vez de focarem a segurança. Mas as dívidas não 
podem continuar a subir mais rapidamente se o dinheiro e a renda 
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necessários para atendê-las não crescem para sempre. Então, elas 
estão caminhando para um problema de devedores inadimplentes. 

Quando os limites do crescimento da dívida em relação ao 
crescimento da renda são atingidos, o processo funciona em sentido 
inverso: 

1. os preços dos ativos caem,  

2. os devedores enfrentam problemas para pagar suas dívidas e  

3. os investidores ficam assustados e cautelosos, levando-os a 
vender ou não captar seus empréstimos.  

Isso, por sua vez, leva a problemas de liquidez, implicando nas 
pessoas reduzirem seus gastos. Como os gastos de uma pessoa são a 
renda de outra pessoa, a renda começa a cair, tornando as pessoas 
ainda menos dignas de crédito. Os preços dos ativos caem, 
diminuindo os valores das garantias dos bancos, enquanto os 
pagamentos da dívida continuam a subir, fazendo com os gastos 
caírem ainda mais. A bolsa de valores cai e as tensões sociais 
aumentam junto com o desemprego, enquanto as empresas 
tomadoras de crédito com a falta de renda reduzem suas despesas. O 
círculo vicioso começa a se realimentar no sistema, tornando-se uma 
contração auto reforçada e sem correção fácil. Os encargos da dívida 
tornam-se simplesmente grandes demais e precisam ser reduzidos.  

Ao contrário das recessões, quando as políticas monetárias 
podem ser facilitadas pela redução das taxas de juros e pelo aumento 
da liquidez, por sua vez, aumentando as capacidades e incentivos 
para emprestar, as taxas de juros costumam não poderem ser mais 
reduzidas nas depressões. Isso por já estarem em (ou perto de) zero 
e a liquidez (ou o dinheiro para refinanciamento) não pode ser 
aumentada por medidas ordinárias. 

Essa é a dinâmica criadora de ciclos de dívidas de longo prazo 
segundo Dalio (2018). Ela existe desde quando surge o crédito no 
capitalismo comercial. 

A primeira revolução financeira foi holandesa: para se conseguir 
dinheiro, a melhor maneira é lidar diretamente com o próprio 
dinheiro, em vez de acumulá-lo, indiretamente, através da 
negociação de bens e serviços. Os holandeses do século XVII 
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exploraram o percurso direto para a riqueza através do manuseio do 
dinheiro, de modo a controlar seu fluxo e direcionar parte dele 
diretamente para estocar em sua própria conta bancária.  

Com a revolução industrial, a partir da segunda metade do 
século seguinte, a massa de cidadãos comuns (“párias”), na maioria 
das nações, seguiu sendo exploradas em suas forças de trabalho, 
praticamente, sem receber dinheiro além de suas necessidades 
básicas. A falsa esperança de ganhá-lo via trabalho era estimulada 
pelos mitos de homens capazes de ficar ricos com o próprio esforço. 
A ética protestante divulgava o espírito do capitalismo da parcimônia, 
vendida como panaceia até hoje por economistas ortodoxos quando 
pregam a poupança individual ser a condição do investimento para 
enriquecimento. Não contam, para os leigos, o Paradoxo da 
Parcimônia: se todos pouparem, as vendas cairão, a capacidade 
produtiva se torna ociosa, e com a consequente queda dos 
investimentos, a renda cairá, diminuindo a poupança de todos os 
desempregados. 

Em lugar da poupança, a técnica de usar o dinheiro dos outros 
– alavancagem financeira – é mais comum. Na verdade, é o segredo 
do negócio capitalista: usar recursos de terceiros. É inspirado na 
junção da revolução financeira com a revolução industrial de elevação 
da produtividade na produção de mercadorias em escala massiva 
para compra-e-venda alavancada. 

É possível apresentar um exemplo simples. Caso você tenha 
100 mil reais para investir em imóveis, você encontra um terreno em 
algum lugar, por exemplo, no limite de uma cidade do interior em 
expansão, uma área onde os valores dos imóveis estão subindo, por 
exemplo, 25% a cada dois anos. Aí você aplica o seu dinheiro para 
acumular mais. 

Com recursos próprios, você encontra um terreno à venda por 
100 mil reais e investe todo o seu dinheiro nele. Dois anos depois, 
você o vende por R$ 125.000. Você ganha 25% do seu capital inicial. 

Com recursos de terceiros, isto é, dos outros depositados em 
bancos, em vez de um terreno de 100 mil reais, você pode comprar 
uma casa de 400 mil reais. Você coloca os seus R$ 100 mil de 
entrada na casa e toma emprestados os 300 mil reais restantes de 
um banco. Após dois anos, a casa teve também uma valorização de 
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25%, tal como o terreno. Ela passa a valer 500 mil reais. Você a 
vende, amortiza o empréstimo (e paga os baixos juros) ao banco e 
sai do negócio com aproximadamente 200 mil reais, descontados 
esses juros. Em vez de realizar meros 25%, você dobrou o seu 
dinheiro, ganhando 100% ao usando o dinheiro dos outros. 

Alavancagem financeira diz respeito a obter a mesma 
valorização do ativo com a tomada de um empréstimo de capital de 
terceiros, dando muito maior escala na compra desse ativo. No 
exemplo, até dobra o capital próprio, ou seja, obtém uma 
rentabilidade de 100% sobre o próprio capital em caso de juro zero. 
O limite do juro a ser pago tem de ser inferior à rentabilidade 
patrimonial apenas com capital próprio para valer a pena. 

Os juros, impostos e taxas de corretagem podem ser cobertas 
por valorização superior. A desvantagem desse investimento com uso 
de recursos de terceiros é envolver um grau maior de risco. Se o 
mercado imobiliário local se desvalorizar, por exemplo, por conta da 
bolha imobiliária ter explodido, enquanto você estiver no meio do 
investimento, ele deixa você endividado. Ou você suporta esta dívida 
até o mercado melhorar a cotação do imóvel ou vende seu 
investimento, realizando um prejuízo. 

Diferenciam-se, então, dois regimes macrofinanceiros:  

1. economia de autofinanciamento ou com recursos próprios; 

2. economia de endividamento ou com cobertura financeira de 
terceiros. 

No primeiro, a economia não tem muito dinamismo. Fica 
estagnada ou rastejante com baixa taxa de crescimento. No segundo, 
ganha tração e entra em um ciclo de endividamento com sete fases: 
a alavancagem financeira na parte inicial do ciclo; bolha; auge com 
reversão para o crash; depressão; desalavancagem; “empurrando 
corda (ou mola)”, isto é, assimetria do poder da política monetária 
para a retomada; normalização. 

Há somente esse tipo de alavancagem financeira com base no 
crédito, como é institucionalizada no Brasil? Não.  

Há três tipos de sistema financeiro no mundo: 
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1. Modelo dos países anglo-saxões: baseado em ações e mercado 
de capitais;  

2. Modelo franco-nipônico: baseado em bancos estatais e crédito 
público; 

3. Modelo germânico: baseado em banco universal e crédito 
privado. 

Nos Estados Unidos e Inglaterra, os sistemas financeiros 
baseados em mercado de capitais com preços determinados 
competitivamente, e depois do efeito descolamento ou arranque, 
produzido pelo Estado no século XIX, tiveram condução empresarial 
do crescimento. Na Alemanha, o sistema financeiro é baseado em 
crédito privado, mas com uma instituição estatal dominante, teve 
negociação política no processo de mudança. Na França e Japão, seus 
sistemas financeiros são baseados em crédito e preços administrados. 
Esses países, assim como o Brasil, tiveram condução estatal do 
“processo de salto de etapas” para tirar atraso histórico.  

Porém, o atual ministro da Economia busca fazer uma mistura à 
brasileira. Formado na antiga Escola de Chicago, o old Chicago’s boy 
esteve presente na experiência de implantação à força na ditadura 
militar chilena do regime de capitalização, quando cada trabalhador 
contribui para sua própria acumulação de reservas para a 
aposentadoria. Achava ser capaz de, com sua proposta de reforma da 
Previdência Social, substituir o regime de repartição, quando a 
geração ativa paga a aposentadoria da inativa.  

Produziria assim um choque de demanda sobre os poucos 
ativos existentes e propiciaria o enriquecimento súbito dos insiders, 
isto é, os participantes profissionais no mercado de capitais. Seus ex-
parceiros de bancos de negócios agradeceriam muito juntar a isso a 
privatização do patrimônio público sob empresas estatais. Não se 
preocupam em criar ativos novos, gerando emprego e renda, mas 
sim em seguir tendências de alta de preços. 

A “regra de ouro” do comércio de qualquer coisa, inclusive no 
mercado de capitais, é comprar barato e vender caro. Se o 
especulador acredita ter essa capacidade de comprar e vender no 
momento certo, então, não precisa se esforçar mais para se tornar 
rico. Quem não a tem acredita a aversão ao consumismo ser o 
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sacrifício exigido para o enriquecimento progressivo, lento e gradual. 
Ledo engano, é possível enriquecer mais rapidamente no seguinte 
esquema. 

O segredo, também no mercado de capitais, é usar o dinheiro 
de outras pessoas em benefício próprio. Porém, em vez de tomá-lo 
emprestado no mercado de crédito, para não pagar juros a 
alternativa é arranjar dinheiro via lançamento de ações. O potencial 
capitalista empreendedor levanta recursos para implementar um 
negócio promissor ao conceder participação acionária e conseguir 
associados no empreendimento. Inicialmente, eles se tornam 
coproprietários de empresa de capital fechado. Nesse caso, a 
participação é proporcional ao percentual de ações possuídas por 
cada sócio, seja nos lucros, seja nos prejuízos. O ganho do fundador 
é, além da participação acionária, manter a gestão sob seu controle. 

Assim, o inovador lança o seu negócio através do uso do 
dinheiro de outros acionistas. Mas, sendo bem-sucedido, os sócios 
vão querer colher algum ganho de capital em dinheiro. Para isso, 
decidem abrir o capital da empresa para outros acionistas, 
desmembrar as ações originais em milhares de outras e vender parte 
minoritária das ações com a cotação atribuída pelo mercado no IPO 
(Initial Public Offering ou Oferta Pública Inicial na sigla em inglês). 
Com maior capitalização, torna-se mais fácil tomar dinheiro 
emprestado para comprar outras companhias no mercado, muitas, 
fazendo fusões ou aquisições de concorrentes. Os especuladores 
atribuem ao grupo um novo valor de mercado mais elevado. O grupo 
fundador mantém-se majoritário – e cada qual mais enriquecido. 

Quem adquiriu suas ideias imerso nessa cultura de livre-
competição, embora sem igualdade de oportunidades na “linha da 
partida”, prega o individualismo da busca do auto interesse e 
pressupõe a desigualdade natural entre indivíduos ser insuperável. 
Por isso, abomina e ataca frequentemente a socialdemocracia 
pregadora da igualdade de resultados, corrigidos pela tributação 
progressiva na “linha de chegada”. 

Com esse pano-de-fundo sobre o conflito de interesses entre as 
castas a respeito da ultrapassagem da economia de endividamento 
por uma economia de mercado de capitais, torna-se mais 
compreensível o contexto brasileiro em torno da cobrança à CAIXA da 
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devolução dos IHCD. Falta ainda responder para os leigos: o que é 
isso?! 

Lei do Estado: Exigência de Segurança para Dinheiro da 
Comunidade nos Bancos 

Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (IHCD) é um valor 
representado por diferentes tipos de títulos ou contratos, emitidos 
para captação de empréstimos em longo prazo, capazes de serem 
contabilizados como “quase-capital” de uma instituição financeira. 
Aumenta o grau de capitalização e os níveis de alavancagem 
financeira da instituição. 

Instrumentos híbridos são instrumentos f inanceiros 
possuidores, ao mesmo tempo, de características de dívida e de 
capital próprio. São capazes de pagarem um retorno estável e 
garantido, durante um determinado período, possuindo depois a 
faculdade ou a obrigação de serem convertidos em ações, em outro 
período. A qualificação também se aplica àqueles instrumentos cujo 
retorno é em parte fixo e em parte dependente da performance 
financeira, isto é, lucro da entidade financiada. 

Um instrumento híbrido tenderá a ficar entre o custo da dívida 
e a remuneração do capital próprio na perspectiva da empresa. Por 
exemplo, as obrigações convertíveis, pelo potencial de upside 
representado pela conversão, pagam geralmente cupons mais baixos 
em relação às obrigações sem essa capacidade. Representam, assim, 
um financiamento mais barato para a empresa. 

A Resolução nº 2837 do Banco Central do Brasil, assinada em 
30 de maio de 2001 por seu presidente, Armínio Fraga Neto, define o 
patrimônio de referência das instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. 

Seu Art. 1º define como Patrimônio de Referência (PR), para 
fins de apuração dos limites operacionais, o somatório dos níveis a 
seguir discriminados: 

I -  Nível I: representadas pelo Patrimônio Líquido, acrescido do 
saldo das contas de resultado credoras, e deduzido do saldo das 
contas de resultado devedoras, excluídas as reservas de 
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reavaliação, as reservas para contingências e as reservas 
especiais de lucros relativas a dividendos obrigatórios não 
distribuídos e deduzidos os valores referentes a ações 
preferenciais cumulativas e a ações preferenciais resgatáveis; 

II -  Nível II: representado pelas reservas de reavaliação, reservas 
para contingências, reservas especiais de lucros relativas a 
dividendos obrigatórios não distribuídos, ações preferenciais 
cumulativas, ações preferenciais resgatáveis, dívidas 
subordinadas e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida 
(IHCD). 

Destaco duas ressalvas no primeiro parágrafo desse artigo, 
entre outras, todas referentes aos IHCD referidos no inciso II deste 
artigo: 

IV -  Não podem prever prazo de vencimento; 

V -  Não podem ser resgatados por iniciativa do credor. 

São oportunas para questionar a validade jurídica a respeito da 
devolução exigida pelo credor Tesouro Nacional, subordinado 
diretamente ao Ministro da Economia. Confessadamente, há uma 
servidão “voluntária” de seu preposto na presidência da Caixa 
Econômica Federal. Este banco do Estado – e não de governos 
alternantes –, é devedor de empréstimos perpétuos com 
compromisso de pagar juros, mas não de os amortizar. 

Em Exposição de Motivos Interministerial (nº 05/2007 – MF), 
no dia 5 de janeiro de 2007, os ministros da Fazenda e do 
Planejamento submeteram à consideração do Presidente da República 
uma proposta de edição de Medida Provisória. Ela constituía fonte de 
recursos adicional para permitir o financiamento de investimentos na 
área de saneamento básico, mediante aumento do patrimônio de 
referência e, portanto, da capacidade operacional da CAIXA, principal 
agente financeiro federal atuante no setor. Ela precisava atender aos 
requisitos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil para viabilizar a 
realização desses investimentos. 

Não obstante as condições de saneamento básico do País 
estarem melhorando, em comparação com exercícios anteriores, 
havia diagnósticos do setor evidenciando parte relevante da 



  163

população não ser atendida por sistemas de esgotos e carecer de 
distribuição de água potável. A necessidade de investimentos, 
portanto, ainda era grande, urgente e relevante, sobretudo para 
garantir universalização do serviço. Iria também trazer o benefício do 
aumento da oferta de empregos. 

Na ocasião, verificava-se insuficiência de margens na CAIXA 
para amparar contratações com estados, municípios e empresas 
controladas no volume pretendido pelo Governo Federal. A medida 
então proposta iria sanar essa dificuldade, pois essa fonte de 
recursos adicional seria contabilizada no balanço da CAIXA como 
Instrumento Híbrido de Capital e Dívida, em conformidade com o 
disposto na Resolução n° 2.837, de 30 de maio de 2001, do Conselho 
Monetário Nacional - CMN, aumentando, portanto, o seu Patrimônio 
de Referência. 

Os ministros esclareciam, ainda, a necessidade de ampliar o 
citado limite nada ter a ver com a situação econômico-financeira da 
CAIXA. Ela era considerada satisfatória em virtude dos bons índices 
de eficiência, da boa estrutura de capital e de lucros líquidos 
crescentes. A operação não iria gerar impactos no resultado primário 
do Governo Central, por se tratar de concessão de empréstimo a 
agente financeiro federal, registrado como ativo financeiro União e 
passivo da CAIXA. 

Tendo em vista a indisponibilidade de recursos ordinários do 
Tesouro Nacional para a finalidade sem comprometer fontes 
orçamentárias para outras despesas de caráter obrigatório, não 
contando com receitas vinculadas, a concessão de crédito à CAIXA, 
bem como o direcionamento de recursos para abater despesas do 
orçamento da seguridade social, seriam realizados com recursos do 
superávit financeiro existente no Tesouro Nacional no encerramento 
do exercício financeiro de 2006. 

Nessas condições, tendo em vista a urgência e a relevância, 
bem como o interesse econômico e social na implantação dos 
referidos projetos para o País, submeteram à consideração do 
Presidente da República aquela proposta de Medida Provisória. Até a 
oposição no Congresso Nacional reconheceu o PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento) ir além dos interesses mesquinhos de 
partidos políticos por ser um projeto do Brasil. 
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Dessa forma, foi aprovada a Medida Provisória Nº 347, de 22 de 
janeiro de 2007, convertida depois na Lei nº 11.485, de 13 de junho 
de 2007, constituindo fonte de recursos (R$ 5,2 bilhões) adicional 
para ampliação de limites operacionais da Caixa Econômica Federal. 
O parágrafo único do Art. 1º salientava o crédito ser concedido de 
modo ser assegurada a equivalência econômica da operação em 
relação ao custo de captação de longo prazo do Tesouro Nacional, na 
data de sua efetivação. 

Segundo o Art. 2º, a ampliação do limite do crédito para o setor 
público decorrente da implementação do disposto no art. 1º daquela 
Lei seria comprometida com saneamento básico; habitação popular, 
urbana e rural; e outras operações previstas no estatuto social da 
CEF. O IHCD pioneiro não teve como objetivo, como sugeriu 
equivocadamente o atual Ministro da Economia, a chamada por ele de 
“política de escolha dos campeões”. Os parágrafos da lei salientavam 
essas aplicações serem dirigidas ao setor público, inclusive as 
operações de crédito considerariam o Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH do ente destinatário dos recursos, nos termos 
definidos pelo Ministério das Cidades.   

Aquela medida constituiu um pilar fundamental do PAC. Seu 
objetivo maior era alcançar um maior crescimento econômico com 
equidade social. Esta se referia ao desenvolvimento urbano, 
particularmente às operações de financiamento nas áreas de 
saneamento básico e habitação popular. 

Representava a possibilidade de um maior atendimento da 
demanda de recursos de Estados e Municípios, para investirem 
nessas áreas prioritárias. Sem ela, a IFPF teria restrição na oferta 
desses recursos. Isso ocorreria mesmo para governos estaduais e 
prefeituras com suas finanças públicas ajustadas e, portanto, com 
capacidade legal de tomar emprestados esses recursos. 

Para financiar investimentos públicos em saneamento e 
habitação popular, era necessário a CAIXA, principal agente financeiro 
nessas áreas, atender aos requisitos estabelecidos pelo Banco Central 
do Brasil quanto a limites prudenciais de operação. Porém, em 
relação ao Limite de Exposição ao Setor Público, fixado pela 
Resolução do CMN, verificava-se uma insuficiência de margem para 
amparar contratações com Estados, Municípios e empresas 
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controladas no volume pretendido pelo Governo Federal. A CAIXA 
tinha de cumprir o limite de contratação de empréstimos ao setor 
público de 45% do valor do seu Patrimônio Referencia (PR). 

Naquela situação, considerando a demanda por apoio financeiro 
a projetos de saneamento e habitação popular, a limitação 
patrimonial da CAIXA poderia constituir-se em entrave à contratação 
de novas operações de acordo com o PAC, caso não fossem adotadas 
medidas urgentes para, pelo menos, fortalecer seu patrimônio de 
referência no nível II. A medida governamental permitiu o 
enquadramento da operação de “empréstimo perpétuo” como IHCD, 
em conformidade com o disposto na Resolução 3.444, de 28 de 
fevereiro de 2007, do Conselho Monetário Nacional – CMN. 

O risco de desenquadramento da CAIXA ao citado limite 
operacional não era devido a sua situação econômico-financeira. Ela 
podia ser considerada muito boa por conta de estar obtendo bons 
índices de eficiência, apresentando uma estrutura de ativos de baixo 
risco, inclusive metade deles estava aplicada em títulos de dívida 
pública, e tinha apurado lucros líquidos crescentes, os maiores de sua 
história. 

O problema não era de Lei de Mercado, mas de Lei do Estado. 
Para cumprir os compromissos de ajuste fiscal, alcançando as metas 
de superávit primário, o Tesouro Nacional tinha tomado, no passado 
então recente, duas providências. De um lado, exigiu o cumprimento 
fiel das Resoluções do Senado Federal quanto às finanças públicas por 
parte dos governos locais potenciais tomadores de empréstimos, isto 
é, cerceou a demanda efetiva dos entes públicos. De outro, cuidou de 
delimitar a oferta de recursos por parte da principal instituição 
financeira capaz de atender às necessidades de financiamento do 
setor público.  

A esses limites operacionais se somou uma política de 
expressiva distribuição de dividendos dos bancos públicos ao Tesouro 
Nacional para o alcance das metas de superávit primário. Uma 
simulação indicava: caso a CAIXA tivesse capitalizado para si todos os 
dividendos endereçados ao Tesouro, desde 2001, quando passou por 
uma reestruturação patrimonial, ela teria no início de 2007 cerca de 
50% a mais além do valor vigente em seu patrimônio líquido. Em 
dezembro de 2006, alcançou R$ 9,182 bilhões. Os patrimônios 
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líquidos de bancos com porte (em ativos) semelhante ou maior do 
seu, na mesma data, já superavam os R$ 20 bilhões. Os três maiores 
bancos federais distribuíram, em média, 44% do total de dividendos 
recebidos pela União de 2000 a 2006. 

Artigo da revista Visão do Desenvolvimento, publicada pelo 
BNDES em 2006, tendo em vista o conceito de superávit primário, faz 
um esclarecimento sobre o impacto dos dividendos pagos pelas 
empresas estatais. Estas receitas, quando transferidas pelos bancos 
públicos, funcionam como uma entrada líquida de recursos, 
favorecendo diretamente o resultado primário do setor público 
consolidado. Isto, porque as empresas estatais financeiras, como o 
BB, a CAIXA e o BNDES, não entram diretamente no cálculo das 
Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP). 

O resultado oficial das contas públicas no Brasil é medido pelas 
NFSP – também chamadas de déficit nominal ou resultado nominal. 
As NFSP correspondem à variação nominal do endividamento do setor 
público não-financeiro junto ao sistema financeiro e ao setor privado, 
doméstico ou do resto do mundo. Como o déficit refere-se ao setor 
público não-financeiro, exclui o resultado dos bancos oficiais, exceto 
se receberem uma capitalização com recursos do Tesouro. 

Do montante de variação da dívida total, equivalente ao 
resultado nominal das NFSP, retira-se o devido a pagamento dos 
juros da dívida e obtém-se o resultado primário. Este era o objeto 
das metas fiscais a partir do acordo com o FMI, estabelecido em 
1998. 

Quanto ao impacto dos dividendos, essas receitas, quando 
transferidas pelos bancos públicos, funcionam como uma entrada 
líquida de recursos, favorecendo diretamente o resultado primário do 
setor público consolidado. Isto porque as empresas estatais 
financeiras não entram diretamente no cálculo das NFSP. 

Ao contrário dos bancos, as empresas públicas do setor 
produtivo estão entre as entidades do setor público incluídas 
diretamente no cálculo das NFSP. Por conta dessa metodologia, o 
resultado dessas estatais não-financeiras integra automaticamente o 
resultado primário, independentemente do fato de ser ou não 
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distribuído para o governo. A receita do Tesouro proveniente do 
pagamento de dividendos dessas estatais não-financeiras não altera o 
resultado primário porque é compensada pela saída dos seus 
recursos de caixa. 

Os efeitos da implementação da concessão do credito disposto 
na MP 347/07, possibilitaram à CAIXA atender às demandas sociais a 
ela imposta, respeitando os limites estabelecidos na legislação e 
utilizando de forma integral as margens operacionais. 

Era uma questão de Lei Jurídica – e não de Lei de Mercado. 
Essa operação não visava suprir eventual necessidade de liquidez da 
CAIXA. Ela era meramente para, considerando as normalizações 
v igentes , poder aumentar o grau de cap i ta l i zação e , 
consequentemente, seus níveis de alavancagem, através do aumento 
do PR e da margem operacional.  

Considerando o nível de PR da CAIXA na ocasião, não existia 
problema na sua margem operacional para a contratação de crédito 
com o setor privado, mas apenas com o setor público, ou seja, não 
tinha nada a ver com “política de favorecimento a campeões”, como 
sugeriu o atual ministro da Economia. Entretanto, a menção às 
“outras operações previstas no estatuto social da CEF”, conforme o 
inciso III do artigo 1º da MP 347/07, não podia ser suprimida para 
não caracterizar “desvio de finalidade dos recursos”. 

Na realidade, a boa prática bancária e, no caso de um banco 
público, o risco de incorrer em improbidade administrativa obrigavam 
a administração financeira aplicar todos os recursos disponíveis em 
caixa, enquanto eles não fossem desembolsados e/ou mesmo quando 
eles forem reembolsados, devido aos pagamentos efetuados pelos 
devedores.  

A prática vigente colocava um prazo para a apresentação de 
projetos das Prefeituras e dos Estados com demanda caracterizada 
por financiamento à CAIXA. Cerca de um mês após, havia o 
deferimento (ou não). Antes, eram contratados empréstimos muitas 
vezes sem ter nem um projeto básico pronto. Só depois das 
contratações os entes públicos se preocupavam em elaborar o 
projeto, depois licitar as obras, etc. Então, havia um longo prazo 
entre as contratações e os desembolsos efetivos. Enquanto isso não 
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ocorria, o dinheiro ficaria “parado”, perdendo valor (poder aquisitivo), 
caso não fosse remunerado em tesouraria. 

Sob o ponto-de-vista do Tesouro Nacional, o efeito era neutro. 
Por um lado, ele concedia um empréstimo perpétuo à CAIXA, sobre o 
qual iria receber juros equivalentes aos pagos por um título de dívida 
pública de mais longo prazo disponível, por exemplo, um NTN-B com 
vencimento em 2045. Ele remunerava com IPCA + 7,45% aa., de 
acordo com seu último leilão, realizado em 07/02/07.  

A Alocação de Ativos e Passivos (ALM) da CAIXA impunha à 
tesouraria, para proteger as finanças do banco, providenciar a 
aquisição de títulos de dívida pública para remunerar, no mínimo, 
nesse valor em espécie de hedge. Isto porque o custo desses 
“recursos perpétuos” seria superior ao cobrado, geralmente, para 
saneamento e habitação popular, então em torno de TR + 6% aa., 
isso sem considerar os anos de carência concedidos nos empréstimos 
para essas áreas. 

O Parágrafo Único do Art. 1º rezava: “o crédito será concedido 
assegurada a equivalência econômica da operação em relação ao 
custo de captação de longo prazo do Tesouro Nacional, na data de 
sua efetivação”. Portanto, o Tesouro Nacional receberia com juros do 
empréstimo perpétuo o que ele pagaria em um título de dívida 
pública de longo prazo na carteira de títulos da CAIXA.  

O efeito contábil era neutro – “jogo de soma zero” –, mas o 
empréstimo à IFPF não representava suprir, diretamente, a uma 
NFSP, isto é, não afetaria a política em vigor de obtenção de 
superávit primário. Pelo contrário, este aumentaria com os futuros 
dividendos sobre os lucros obtidos nas operações realizadas pela 
CAIXA.  

Com alavancagem financeira, em termos de custo fiscal e 
orçamentos governamentais, as IFPF podem “fazer mais por menos”. 
Grosso modo, são nove vezes mais, se comparar o valor em dinheiro 
necessário para executar diretamente políticas públicas através de 
orçamentos ministeriais “a fundo perdido” com a mesma quantidade 
de recursos capitalizados nas IFPF para fazer empréstimos e captar 
depósitos posteriores multiplicados em diversas rodadas de 
empréstimos criadores de depósitos.  
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Essas instituições podem gerar políticas públicas cujo gasto 
efetivo sai por cerca de 11% do custo fiscal potencial. Para conhecer 
o papel chave dos bancos públicos em tirar o atraso econômico do 
País, tem de saber pensar em termos dinâmicos, isto é, observando 
as variações ao longo do tempo futuro com multiplicador de renda e 
moeda. 

Sob o ponto-de-vista do Tesouro Nacional, o efeito do IHCD foi 
neutro. Por um lado, ele concedeu o empréstimo perpétuo à CAIXA, 
sobre o qual iria receber juros equivalentes aos pagos por título de 
dívida pública de mais longo prazo disponível. Por outro lado, para 
proteger as finanças do banco, sua Tesouraria providenciou a 
aquisição desses títulos de dívida pública.  

Mitigou o risco do custo desses “recursos perpétuos”, no 
passivo, ser superior ao cobrado, no ativo, por exemplo, para 
saneamento e habitação popular, isso sem considerar os anos de 
carência concedidos nos empréstimos para essas áreas. Devido à 
estratégia de proteção (hedge), quanto o Tesouro Nacional receberia 
pelo empréstimo perpétuo tornou-se exatamente igual ao montante 
pago por ele em título de dívida pública de longo prazo, acumulado 
na carteira de títulos da Caixa. 

No jogo de partidas dobradas, o passivo perpétuo da CAIXA 
corresponderia aos títulos de dívida pública de mais longo prazo 
contabilizado por ela entre seus ativos. Seu Índice de Solvabilidade 
(Basiléia) passou para 33,3%, no final do segundo trimestre de 2007. 
Foi como o VP coordenador da estruturação dessa operação deixou a 
CAIXA.  

Ciclo de Endividamento: Alavancagem Financeira até Auge e 
Explosão da Bolha 

No terceiro trimestre de 2009, com a atuação anticíclica da 
CAIXA, seu Índice da Basiléia caiu para 16,1%, incentivando a repetir 
aquela operação contábil-financeira. Importante é ressaltar o impacto 
macrossocial da alavancagem financeira propiciada pelos diversos 
IHCD realizados em seguida àquela primeira inovação financeira. 
Conjuntamente com seu compromisso futuro com a execução do PAC, 
a utilização daquela inovação financeira com o IHCD não era só 
necessária, como para ser suficiente à atuação anticíclica, isto é, 
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contra a ameaça de depressão surgida com a crise mundial explodida 
em setembro de 2008, essa política pública necessitou de ser 
complementada por outras operações financeiras similares, inclusive 
com o Banco do Brasil e o BNDES. Três anos depois, com a 
consequente queda da demanda mundial, explodiu a bolha de 
commodities. 

Com ajuda do IHCD, o apoio financeiro da CAIXA ao 
desenvolvimento urbano deu-se no âmbito dos diversos programas 
habitacionais, de saneamento ambiental e de infraestrutura, com 
recursos do FGTS, FAT, CAIXA, OGU, FAR e FDS. Já no Relatório de 
Administração da Caixa referente a 2007, um quadro-resumo das 
contratações habitacionais demonstrava a importância do primeiro 
IHCD, realizado em 13 de junho de 2007, para alavancagem 
financeira em benefício da população brasileira, inclusive o número de 
empregos gerados: 2,222 milhões. Cerca de 2,6 milhões de pessoas 
foram beneficiadas com 642.394 UH (Unidades Habitacionais). Esse 
ponto de vista social é o mais relevante para avaliação de seu custo / 
benefício. O gráfico 1 confirma seu sucesso. 

Gráfico 1 

!  

Os analistas de mercado, com viés ideológico e sem 
contraponto de um debate plural na mídia brasileira, passaram a 
condenar a denominada Nova Matriz Macroeconômica após a 
reeleição da Presidenta em 2014. Não relevaram a chamada “agenda 
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FIESP industrialista”, lobby empresarial em favor de desonerações 
fiscais.  

Também não amenizaram a crítica nem reconheceram o 
governo dela ter mantido a taxa de inflação abaixo do teto da meta 
(6,41% em 2014), apesar da longa seca em todas as estações 
chuvosas de 2013 a 2016. Para compensar a inflação de alimentos (e 
a de serviços), houve, de fato, controle dos preços administrados 
antes do choque tarifário (alta de 18%) com a volta da Velha Matriz 
Neoliberal em 2015. Só então a inflação em doze meses, medida pelo 
IPCA, avançou para 10,71% no pico em janeiro de 2016. Passada a 
seca, recuou até atingir o piso de 2,46% em agosto de 2017. 

Segundo as Contas Nacionais, a taxa de investimento se 
manteve em patamar acima de 20% de 2010 a 2014. Houve sim 
investimentos em infraestrutura energética (petróleo e hidrelétricas), 
logística (aeroportos e estradas), mobilidade urbana e estádios: uma 
herança bem-vinda de financiamentos dos bancos públicos com 
capitalização do Tesouro.  

Na Era Social-desenvolvimentista também se conseguiu 
entregar as menores taxas de desocupação da série histórica no fim 
dos anos 2012 (6,9%), 2013 (6,2%), 2014 (6,5%). Quando voltou a 
velha Matriz Neoliberal, elevou-se no fim de 2015 (8,9%), 2016 
(12%), 2017 (11,8%) e 2018 (11,6%). A taxa de desocupação do 
país no 2º trimestre de 2019 foi de 12,0%. A taxa composta de 
subutilização da força de trabalho (percentual de pessoas 
desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e 
na força de trabalho potencial em relação a força de trabalho 
ampliada) foi de 24,8%. 

Há ainda economistas neoliberais queixosos contra “o pleno-
emprego” dessa Era. Sem comprovação empírica, simplesmente, 
alegam a “taxa de desemprego natural” no Brasil ser em torno de 9% 
da PEA. Daí os custos trabalhistas teriam pressionado as empresas 
não-financeiras. Na verdade, muitas se endividaram durante as 
grandes obras públicas. Foi quando houve a chamada “cruzada contra 
os juros disparatados brasileiros”, em uma tentativa relativamente 
bem-sucedida de alterar a relação juros / câmbio com a depreciação 
lenta e gradual da moeda nacional até o fim do primeiro mandato da 
Presidenta. Mesmo assim, não foi possível impedir o déficit no 
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balanço de transações correntes em 2014 por conta da explosão da 
bolha de commodities, entre as quais, despencou a cotação do 
petróleo já então com exportação líquida do país. 

Quando começou a campanha para reduzir os spreads 
bancários em abril de 2012 e a redução do preço da energia chegou 
às contas de luz em março de 2013, a popularidade da Presidenta 
atingiu 65% segundo a Datafolha. Em abril de 2013, porém, voltou a 
elevação dos juros. Durante o auge das manifestações de rua 
(“revolta dos 20 centavos” ou “queremos padrão FIFA”), em junho 
daquele ano, a popularidade caiu para menos da metade, próxima de 
30%. No entanto, com a queda do desemprego logo adiante, a 
popularidade ultrapassou 40% até levá-la à reeleição no segundo 
turno em 2014. 

Com mais uma derrota, o golpismo “saiu do armário”. Dada a 
pressão política, infelizmente, o lobby da casta dos mercadores 
conseguiu a nomeação de um economista neoliberal no comando do 
Ministério da Fazenda. O novo mandato iniciou com um discurso de 
austeridade fiscal contrário às promessas de continuidade do social-
desenvolvimentismo, feitas durante a campanha eleitoral.  

Logo, em março de 2015, começam as manifestações de ruas a 
favor do golpe, em simultâneo com as sabotagens do “partido aliado” 
com “pautas-bombas”, armadas pelo vingativo presidente da Câmara 
de Deputados por não ter obtido a solicitada proteção governamental. 
A política econômica de choques de preços relativos e de juros 
deteriora ainda mais o déficit nominal. O país perde o grau de 
investimento em setembro em 2015. De resto, é uma agonia só até o 
golpe final “semi-parlamentarista”, com apoio dos “podres poderes”: 
judiciário, midiático e empresarial. 

Ciclo de Endividamento: Período de Reversão e Depressão 

IHCD fo i um meio ut i l i zado pe lo governo soc ia l -
desenvolvimentista para capitalizar os bancos federais, no intuito de 
financiamento habitacional, saneamento e demais grandes obras 
públicas em infraestrutura e energia realizadas no período, sem 
impactar o resultado primário das contas públicas. Na época, o 
objetivo do governo foi estimular a concessão de crédito subsidiado, 
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com a justificativa de a crise financeira mundial de 2008 e 2009 ter 
paralisado o crédito privado.  

No entanto, com a explosão da bolha de commodities em 
setembro de 2011, repasses do Tesouro aos bancos federais 
continuaram sendo feitos. Na verdade, os efeitos da crise mundial 
não foram superados nem mesmo em 2015, quando a Velha Matriz 
Neoliberal passou a priorizar um ajuste fiscal-financeiro depressivo. 
Segundo o TCU, em avaliação realizada em 2017, imiscuindo em área 
fora de suas atribuições, a continuidade daquela política econômica 
social-desenvolvimentista não teria sido necessária. 

No caso do BB, ele recebeu R$ 9,6 bilhões no mesmo período: 
uma parte foi via IHCD e outra para financiamento do Plano Safra. 
Assim como fez com o BNDES, o TCU irresponsavelmente queria a 
devolução de todo o dinheiro aos cofres do Tesouro. Os bancos teriam 
30 dias para elaborar um cronograma de devolução. Para o BNDES, a 
ideia dos auditores era o calendário acompanhar, grosso modo, o 
ritmo do recebimento dos empréstimos feitos para as empresas. 

Para os bancos comerciais públicos, as regras para o retorno 
dos recursos deveriam ser um pouco mais flexíveis. Isso porque uma 
devolução abrupta causaria, especialmente para a CAIXA, problemas 
no cumprimento do índice de Basileia. Este orienta a capacidade de 
emprestar dinheiro das instituições face às estruturas de capital. 

O risco de uma devolução desse tamanho era posto justamente 
quando a CAIXA buscava alternativas para elevar seu estoque de 
capital. Estava próximo do limite prudencial. O banco iria passar por 
uma ampla reestruturação, incluindo venda de carteiras de crédito, 
captação de recursos no exterior e redução de pagamento de 
dividendos à União, entre outras medidas, entre as quais a principal 
era cortar o crédito imobiliário. 

O TCU também estava analisando um pedido do governo para a 
Caixa transformar em dívida subordinada uma parcela de R$ 10 
bilhões do montante devido pelo banco ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). Com essa alteração, a capacidade 
operacional da instituição seria ampliada.  

O equivocado relatório técnico sobre as emissões de títulos em 
favor dos bancos foi concluído e o processo foi do TCU, responsável 
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pela representação originária da auditoria, para o Ministério Público. 
No fim, o próprio Ministério da Fazenda do governo temeroso deu 
parecer negativo à devolução precipitada e ilegal face ao contrato. 

O Tesouro Nacional entendeu não haver necessidade de bancos 
públicos devolverem recursos aos cofres da União nos casos onde os 
montantes foram destinados à capitalização. Apesar disso, o órgão 
público aguardou a conclusão final a ser tomada pelo TCU sobre o 
tema. A corte de contas elaborou parecer técnico em novembro de 
2017 defendendo a devolução à União de R$ 39 bilhões por parte de 
instituições como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. 

Segundo o TCU, no caso da CAIXA, foram recebidos, entre 2009 
e 2015, R$ 27 bilhões em títulos por meio de emissão direta – e não 
em espécie. Essas operações foram classificadas posteriormente, do 
lado do passivo, como IHCD. Nesse tipo de captação, o tomador 
assume compromisso de pagamento de juros variáveis (a depender 
da situação patrimonial), e não tem prazo para quitar o valor 
principal. Por conta dessas características, pode ser considerado 
como quase-capital, segundo as regras internacionais de solvência 
bancária. 

No fim de 2017, Tesouro Nacional tinha um estoque total de R$ 
77,8 bilhões em IHCD, emitidos em favor de bancos públicos. A área 
técnica do TCU recomendava os recursos recebidos por instituições 
financeiras por meio desses papéis serem devolvidos à União. 

Os dados foram revelados em documento publicado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional: Aspectos Fiscais do Relacionamento 
do Tesouro Nacional com suas Participações Societárias Ano-base 
2016. Ele analisava a relação entre o órgão e as estatais federais. No 
capítulo 9, tratava dos Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida 
(IHCD e Instrumento Elegível ao Capital Principal (IECP). O BNDES foi 
a instituição com mais recursos recebido por meio de IHCDs, com R$ 
35,5 bilhões. Em seguida, estão CAIXA (R$ 32,2 bilhões), Banco do 
Brasil (R$ 8,1 bilhões), Banco do Nordeste (R$ 1 bilhão) e Banco da 
Amazônia (R$ 1 bilhão). 

A secretária do Tesouro Nacional afirmou a interpretação inicial 
do órgão era não haver necessidade de devolução das instituições ao 
Tesouro. Isso porque, em sua visão, os instrumentos híbridos são 
diferentes da ferramenta usada para reforçar o caixa do BNDES, nos 
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últimos anos, o verdadeiro alvo do TCU, para determinar a devolução. 
Na realidade, o Tesouro Nacional simplesmente captava no mercado 
financeiro, via títulos de dívida pública, um funding para repassar ao 
BNDES. Este não tinha possibilidade de se restringir ao FAT deficitário 
para financiar o investimento em infraestrutura necessária para o 
País. O BNDES não tem uma rede de captação de recursos como os 
bancos de varejo. 

A Secretaria do Tesouro Nacional teria de levar em conta as 
fases do ciclo econômico-financeiro – alavancagem, boom, bolha, 
auge, crash, desalavancagem deflacionária ou inflacionária – para 
avaliação do conjunto das estatais federais. Obviamente, durante a 
Grande Depressão, provocada pela desalavancagem da União e das 
empresas não-financeiras, elas geram mais despesas à União em vez 
de receitas.  

Equivocadamente, o verdadeiro propósito do documento é 
fomentar o debate ideológico sobre a necessidade (ou não) de se 
preservar certas empresas públicas. Argumenta com base em um 
contexto de Grande Depressão e crise fiscal – e extrapola para 
cenário futuro possivelmente distinto, caso sejam tomadas medidas 
certas de política econômica para retomada do crescimento da renda 
e do emprego. 

A análise contábil-financeira é feita sobre o período de 2012 a 
2016, quando nos últimos dois anos da série temporal ocorreu uma 
queda de 7,2% no PIB. Nesse período, apenas em 2014 o ganho do 
Tesouro com dividendos e juros recebidos de estatais foi superior às 
despesas com repasses (subvenções), aumentos de capital e IHCD. 
Percebe-se a confusão técnica (ou mental) do Tesouro Nacional ao 
misturar fluxos com estoques. Sem noção de sua responsabilidade e 
das missões sociais das diversas empresas estatais junto à Nação e 
ao seu povo, a STN faz uma análise com base em dados de anos 
passados em crise, em lugar de analisar as necessidades 
macrossociais para o futuro. 

A STN reconhece, historicamente, as empresas do setor 
financeiro, principalmente BNDES, CAIXA e BB, terem sido as maiores 
pagadoras de dividendos e juros sobre o capital próprio, seguidas 
pela Petrobras. Entretanto, esta apurou prejuízo nos exercícios de 
2014, 2015 e 2016, devido à queda da cotação do petróleo e ao 
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ataque da Operação Lava-Jato, o que a impediu de remunerar os seus 
acionistas. Em média, o BB, o BNDES, a CAIXA e a Petrobras foram 
responsáveis por mais de 90% da receita de dividendos arrecadada 
entre 2012 e 2015, baixando para 80% em 2016, ano da ruptura 
democrática. 

Ciclo de Endividamento: Período de Desalavancagem Financeira 
e Recessão 

No início de janeiro de 2019, um economista da casta dos 
mercadores-financistas, cuja carreira profissional foi realizada em 
bancos de investimentos, tal como o atual ministro da Economia, 
assumiu a administração do terceiro maior banco do país, a CAIXA, 
com R$ 1,3 trilhão em ativos e mais de 86 mil funcionários. Anunciou 
logo o compromisso perante quem o nomeou: devolução ao credor do 
empréstimo perpétuo base do IHCD, explicitamente, contrariando os 
contratos. O ex-sócio do banco de investimentos Brasil Plural quer 
aplicar a lógica microeconômica do mercado financeiro privado em 
sua gestão de instituição pública. Ele se especializou em privatizações 
nos Estados Unidos. 

Em entrevista (Valor, 06/01/19), confessa seu projeto ser 
privatizante e em favor do mercado de capitais. Para alcançar essa 
meta estratégica, a devolução do IHCD é usada como uma falsa 
justif icativa, como essa atitude levasse à resolução do 
pseudoproblema da Dívida Bruta do Governo Geral levar à insolvência 
do Tesouro Nacional. Na verdade, é apenas um meio com o fim de 
encolhimento do setor público em favor do setor privado. Ao 
restringir o Estado para suposto avanço do Mercado, ele deixa de 
atender à Comunidade. 

A política prioritária de pagamento das dívidas, acertada entre o 
presidente da Caixa e o ministro da Economia, é como o “devedor” 
preposto pelo “credor” tomasse essa iniciativa por si só. Sua 
orientação é manter a distribuição de dividendos no mínimo legal (de 
25% dos resultados) e utilizar o excesso de lucros para fazer a 
quitação junto ao Tesouro. As “dívidas perpétuas” serão totalmente 
pagas até 2021, parte com os lucros apurados e parte com a venda 
de ativos, como operações de seguridade, cartões de crédito e 
loterias. 
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O argumento ideológico do ministro é o pagamento permitir ao 
banco “despedalar” o seu balanço com a troca de fluxos de 
dividendos por resgate de estoque de títulos de dívida pública. Em 
choque entre a real Lei de Mercado e uma equivocada interpretação 
da Lei Judiciária, essas operações econômicas anticíclicas de 
capitalização dos bancos públicos para executarem alavancagens 
financeiras, ficaram criminalizadas pelos adversários como “pedaladas 
fiscais” ou “contabilidade criativa”.  

De 2007 a 2014, a Caixa distribuiu R$ 29,4 bilhões em 
dividendos ao Tesouro, o que representava em média 73% do lucro 
líquido anual apurado. Ao mesmo tempo, o Tesouro injetou R$ 43,2 
bilhões na Caixa, em valores atuais. Com o tempo adequado, sem 
atraso, o fluxo de pagamentos de juros certamente superaria esse 
estoque. 

Depois de refrear o crédito, em processo denominado 
“desalavancagem financeira”, durante o governo substituto do 
democraticamente eleito, com corte de empréstimos a grandes 
empresas e aumento de juros para as pequenas pessoas jurídicas e 
pessoas físicas, a CAIXA alcançou um índice de Basileia de 19,6%. 
Então, seu volume de capital supera em R$ 41,3 bilhões o mínimo 
legal de 11%. Daí a pressão oportunista por parte do credor para ela 
acelerar a quitação da “dívida perpétua” com o Tesouro. 

O contra-argumento a essa narrativa oficial, contudo, é o 
retorno apressado desses recursos implicar menor capacidade de 
oferta de crédito pelas instituições estatais, justamente quando o 
mercado bancário não tem demanda por crédito para investimento, 
devido à recessão instalada. Na ótica social-desenvolvimentista, 
estaria na hora sim de repetir a política anticíclica bem-sucedida para 
sair da recessão de 2009. 

A devolução dos R$ 89,8 bilhões em IHCD – parcela diminuta 
em relação a uma dívida de R$ 5,5 trilhões – é um pedido equivocado 
do governo. A equipe econômica sem uma visão de futuro busca 
recursos com base em venda de ativos existentes, para abater a 
dívida pública, em vez de dar incentivo para se adicionar valor novo e 
gerar fluxos de renda no sentido de criar ativos novos na economia. A 
multiplicação de renda e emprego propiciaria no futuro maior 
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arrecadação fiscal, inclusive maior recebimento de dividendos 
distribuídos em função dos lucros dos bancos públicos. 

A expectativa fiscalista estática é serem retornados aos cofres 
públicos no ano de 2019 pelo menos R$ 20 bilhões. Sendo assim, a 
CAIXA contribuirá com a maior fatia. Na narrativa conservadora, seus 
autores não reconhecem essa política ser equivocada e contraditória 
face à recessão vivenciada atualmente. A prioridade colocada na 
retomada do crescimento da renda e do emprego através do crédito e 
do gasto público envolveria reconhecer o ajuste fiscal nunca ser feito 
durante uma recessão. 

Conclusão: Má Política Econômica 

Há cinco estágios de um ciclo arquetípico de endividamento em 
longo prazo. Em cada qual, pode ser conceber uma boa e uma má 
política econômica. Para evitar uma bolha (inflação em ativos como 
ações ou imóveis), a boa política econômica previne o crescimento 
excessivo de dívida e a inflação em ativos com políticas 
macroprudenciais e política fiscal rígida. A má política econômica é 
permissiva com investimentos em ativos existentes, financiados por 
dívida de especuladores ao apostarem na tendência de alta dos seus 
preços com juros baixos demais. 

No topo ou auge do ciclo, depois do controle, deve-se facilitar a 
retomada do crescimento, via políticas setoriais seletivas, mas 
estimulantes, e não continuar o aperto da política monetária depois 
de a bolha ter estourado. Durante a depressão, cabe fornecer ampla 
liquidez, reduzir rapidamente as taxas curtas de juros, buscar 
monetizações agressivas, adotar estímulos fiscais e proteção para os 
bancos “too big to fail”. Os maus operadores atrasam porque são 
lentos em cortar a taxa de juro, fornecem liquidez limitada, adotam 
austeridade fiscal e abandonam bancos sistemicamente importantes. 

Na desalavancagem financeira, as retomadas começam com 
monetizações agressivas por meio de compras de ativos ou grandes 
depreciações da moeda, o suficiente para levar o crescimento 
nominal do PIB acima das taxas de juros nominais. No entanto, os 
despreparados gestores vacilam nas monetizações iniciais, são 
discretos nas compras de ativos de risco, justificando-se em evitar o 
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“efeito-riqueza”, além de prejudicarem o estímulo da política 
monetária, dada a obsessão por austeridade e/ou ajuste fiscal. 

A normalização ocorre quando as forças depressivas de 
inadimplência e austeridade se equilibram com as forças 
reflacionárias de monetização da dívida, depreciações cambiais e 
estímulo fiscal. As “depressões inflacionárias feias” surgem nos casos 
onde os formuladores de políticas permitem a confiança na moeda 
nacional entrar em colapso ao imprimir excesso de dinheiro ou baixar 
excessivamente a taxa de juro. Quando a economia é dependente de 
capital estrangeiro, para o equilíbrio do balanço de pagamentos, a 
queda do cupom cambial leva ao repatriamento desse capital-motel. 
Tal como estamos observando aqui-e-agora na cena brasileira. 

Vivemos no Brasil uma estagdesigualdade: estagnação 
econômica com elevada concentração de riqueza. Nessa situação, há 
uma desilusão monetária: em renda fixa, juros nominais elevados 
importam para grande volume de negócios. Senão, ao se priorizar 
acumulação de reservas financeiras para aposentadoria, há menor 
propensão a consumir. 

Segundo evidências empíricas publicadas pelo próprio Banco 
Central do Brasil (ver Anexo Estatístico), responsável por fixar os 
juros nominais, disparadamente, eles foram o maior fator 
expansionista da Dívida Bruta do Governo Geral, seguido pela 
ampliação das reservas cambiais e, em muito menor escala, emissões 
para bancos oficiais. Colocar a maior responsabilidade nessas 
emissões é um equívoco. 

Igualmente, é um erro de política econômica não priorizar o 
efeito contracionista no indicador DBGG/PIB produzido pelo 
crescimento do PIB nominal. Tem peso muito superior ao resultado 
primário do Governo Geral e melhoraria a arrecadação fiscal. 

Quando se contrasta os fatores de aumento e diminuição da 
DBGG fica nítida a polarização entre juros nominais expansionistas e 
efeito do PIB nominal contracionista. O problema é o processo de 
retroalimentação ou reforço de feedback negativo entre ambos 
fatores: a elevação dos juros por arbítrio do Banco Central provocou 
uma Grande Depressão, seguida de estagdesigualdade, isto é, 
estagnação com taxa de crescimento anual inferior a um por cento e 
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crescente concentração de riqueza financeira. Emissões para bancos 
oficiais tiveram diminuta responsabilidade. 

Este propósito de desmanche dos bancos públicos, 
evidentemente, é uma prioridade equivocada da atual política 
econômica. O falso problema de risco soberano com a DBGG – 
fantasma do risco de insolvência do Tesouro Nacional dotado de 
capacidade de emissão de títulos de dívida pública, inclusive pós-
fixados, aceitos largamente pelo mercado financeiro, senão 
carregados pelos próprios bancos públicos – seria resolvido copiando 
o feito em outros países muito mais endividados. Neles, não foi 
criminalizado como “contabilidade criativa” a troca das operações 
compromissadas por depósitos remunerados dos bancos no Banco 
Central.  

Por que a Autoridade Monetária brasileira não toma essa 
iniciativa? Por receio do excesso de liquidez derrubar a Selic-
mercado? Por lobbies dos bancos privados com um receio 
conservador de perder receita bancária com suas tesourarias? Por 
desejo de abrir espaço no mercado para bancos privados e/ou 
mercado de capitais (crowding-in) por pressuposto crowding-out 
provocado por bancos públicos? 

Os gestores nomeados para a direção da CAIXA cedem à 
pressão do Ministério da Economia para inviabilizar sua missão social 
com a falsa alegação de “redução da dívida pública”. Na verdade, é 
para abrir espaço (crowding-in) para bancos privados e mercado de 
capitais com base em equivocado pressuposto de efeito descolamento 
(crowding out) desses entes pelos bancos públicos. O governo 
conservador exige mais dividendos, enquanto o banco público 
necessitaria sim cortar juros de empréstimos. 

Originalmente, a ideia de crowding-out e crowding-in é o 
investimento ser uma função negativa da taxa de juros e uma função 
positiva da renda, ou seja, I = I (r, y), onde Ir <0 e Iy> 0.  Quando 
um aumento nos gastos do governo aumenta ambos r e y, e como 
cada um move o investimento na direção oposta, o efeito líquido 
sobre o investimento e, portanto, sobre o crescimento futuro, 
depende de qual variável, r ou y, tem o maior impacto sobre I. 

Durante uma recessão como atual, uma mudança nos gastos do 
governo não tem muito impacto sobre r, mas tem um efeito sobre y, 
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de modo o aumento nos gastos do governo provavelmente trazer um 
aumento, não uma diminuição, no investimento. Assim, ao contrário 
dos gastos deficitários perto do pleno emprego, os gastos do governo 
em recessões (com multiplicador fiscal superior a 1) podem levar a 
taxas de crescimento mais altas no futuro, aliviando assim as 
preocupações sobre os custos para as gerações futuras. 

A Nota Técnica do Banco Central do Brasil nº 47 destaca os 
fatores explicativos da evolução das operações compromissadas e da 
relação DBGG/PIB no período de 2000 a 2017. A evolução das 
operações compromissadas ao longo do período analisado repercutiu, 
principalmente, a aquisição de reservas internacionais, os juros sobre 
o estoque das operações e, no período mais recente, a mudança de 
trajetória do resultado primário para a posição deficitária. 

A avaliação dos fatores condicionantes da liquidez da economia 
e, por conseguinte, o volume de operações compromissadas 
realizadas pelo Banco Central, depende do horizonte de tempo 
considerado. Em período mais longo e em bases acumuladas, as 
principais operações do Tesouro Nacional com impacto monetário 
resultaram, liquidamente, em impacto contracionista nas condições 
de liquidez e, por consequência, no volume de operações 
compromissadas. 

Em linhas gerais, superávit (déficit) primários do Governo 
Federal geram contrações (expansões) da liquidez. Elas tendem a ser 
neutralizados por expansões (contrações) da liquidez associadas aos 
resgates (colocações) de títulos em mercado. 

Relativamente à evolução da relação DBGG/PIB, de 2000 a 
2002, houve elevação da dívida bruta, associada fundamentalmente 
ao maior gasto com juros e ao impacto da variação cambial sobre a 
parcela da dívida atrelada ao dólar, fatores parcialmente 
neutralizados pelo superávit primário do período. 

De 2002 a 2011, a trajetória declinante observada na relação 
DBGG/PIB esteve fortemente associada aos superávits primários do 
período. Eles viabilizaram o resgate de dívida interna em mercado e 
de dívida externa. Adicionalmente, a trajetória da relação DBGG/PIB 
no período foi favorecida pela queda no custo financeiro da dívida, 
pela redução do impacto das variações cambiais e pelo crescimento 
nominal do PIB. 
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De 2014 a 2017, houve elevação significativa na relação DBGG/
PIB, fortemente influenciada pelo déficit primário nas contas 
governamentais durante o período, demandando emissões líquidas de 
dívida para seu financiamento. Adicionalmente, contribuíram ainda 
para o crescimento da relação DBGG/PIB a elevação do custo 
financeiro e o menor crescimento do PIB no período. 

Parcela significativa da expansão da DBGG em bases 
acumuladas – correspondente a 14,9 p.p. do PIB de 2000 a 2017 – 
esteve associada à aquisição de ativos de liquidez (reservas 
internacionais), sem impacto imediato, portanto, no patrimônio 
financeiro líquido do setor público consolidado. 

Em conclusão, em junho de 2019, a Dívida Bruta do Governo 
Geral estava em R$ 5,5 trilhões com um PIB de R$ 7 trilhões, ou 
seja, 78,7% do PIB. Depois da dívida mobiliária com 47,7% do PIB, 
as operações compromissadas no valor de R$ 1,247 trilhão (17,8% 
do PIB) constituíam o segundo maior componente da DBGG. Equivale 
a quatro vezes o Crédito aos Bancos Oficiais (4,4% do PIB), sendo 
BNDES com R$ 268 bi (3,8%) e IHCD com R$ 40 bi (0,6%).  

Este não era o problema. Era apenas uma falsa alegação do 
ministro da Economia para a verdadeira pretensão de sua ingerência 
política na CAIXA: “desestatização do mercado de crédito”. Leia-se: 
atuar contra os interesses públicos e em favor dos parceiros dos 
bancos de negócios privados e mercado de capitais. 

Confessou essa verdadeira motivação o secretário especial de 
desestatização e desenvolvimento do Ministério da Economia: “o 
objetivo do governo Bolsonaro é privatizar a maior parte das estatais 
e preservar apenas Petrobras, Banco do Brasil e Caixa – e mesmo 
assim, deixá-las mais magrinhas” (Valor, 20/01/19). 

De acordo com o ministro da Economia, o movimento de 
devolução do IHCD pela Caixa faz parte de um objetivo mais amplo 
de reduzir esses recursos nos bancos públicos, promovendo uma 
desestatização do crédito e ao mesmo tempo reduzindo a dívida 
pública. Como queríamos demonstrar, ele não mensura o dito – e 
nem suas consequências socioeconômicas. Apenas repete um 
discurso eleitoreiro para sua restrita base de apoio. 
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Anexo Estatístico 

!  

!  

Fatores condicionantes da expansão da DBGG - dados acumulados (metodologia atual) - % PIB
Anos Estoque 

DBGG
Juros 

nominais
Emissões 

para bancos 
oficiais

Operações 
com reservas 
internacionai

s

Reconhecime
nto de dívidas

Impacto de 
variações 
cambiais

2007 56,7 6,6 0,0 5,7 0,2 -0,7
2008 56,0 13,0 0,7 5,3 0,3 0,4
2009 59,2 18,8 3,8 7,2 0,3 -0,7
2010 51,8 24,4 6,4 9,2 0,4 -0,7
2011 51,3 30,2 7,4 11,1 0,6 -0,5
2012 53,7 35,3 8,7 11,6 0,7 -0,2
2013 51,5 40,5 9,3 11,2 0,7 0,1
2014 56,3 45,9 10,3 11,5 0,7 0,5
2015 65,5 53,3 9,9 11,2 0,8 2,0
2016 69,9 61,5 7,9 11,8 0,9 1,2
2017 74,1 68,2 7,1 11,8 1,0 1,2
2018 77,2 74,2 5,2 11,5 1,1 1,9
1/ Metodologia: exclui títulos do TN na carteira do BCB e inclui operações compromissadas.

Fatores condicionantes da contração da DBGG - dados acumulados - % PIB
Anos Estoque 

DBGG
Resultado 

primário do 
Governo 

Geral

Demais 
operações 
financeiras 
do Governo 

Geral

Movimentaçõ
es em 

depósitos 
compulsórios

, resultado 
swap cambial 

e demais 
operações do 

BCB

Efeito do 
crescimento 

do PIB 
nominal

2007 56,7 -3,3 0,1 -1,0 -6,3
2008 56,0 -6,6 0,0 0,8 -13,4
2009 59,2 -8,5 -0,2 0,2 -17,2
2010 51,8 -11,1 0,1 -6,8 -25,6
2011 51,3 -14,0 -0,5 -7,1 -31,4
2012 53,7 -16,2 -0,8 -4,8 -36,1
2013 51,5 -18,0 -1,3 -5,2 -41,3
2014 56,3 -17,5 -1,4 -3,9 -45,3
2015 65,5 -15,7 -2,0 -2,2 -47,3
2016 69,9 -13,3 -2,3 -3,2 -50,1
2017 74,1 -11,6 -2,6 -3,4 -53,2
2018 77,2 -11,0 -2,1 -2,8 -56,2
Fonte: Banco Central do Brasil (Tabelas Especiais 10): Metodologia Atual
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Fonte: DIFIN-DSTAT-BCB. Fatores Condicionantes da Evolução da Dívida 
Pública. Brasília, Nota Técnica do Banco Central do Brasil nº 47; setembro de 
2018, pp. 1-27. 
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Capítulo 5 -  
Viva os Servidores Públicos! 

Em Defesa de Carreira de Mérito na Caixa 

Fiquei extremamente melancólico com as notícias vindas da 
Caixa Econômica Federal, instituição financeira pública federal (100% 
das ações do Tesouro Nacional) onde tive orgulho de ser vice-
presidente entre fevereiro de 2003 e maio de 2007, durante o 
primeiro mandato do governo Lula. O estado de tristeza profunda e 
apatia sentido continuamente por mim se justificava pela maneira 
como se conduziu (e continuará sendo conduzido) o processo de 
seleção de quadros dirigentes dessa instituição fundamental para 
implementação de políticas públicas no País. 

No dia 19/01/2018, o Conselho de Administração (CA) da Caixa 
reuniu-se para aprovar o novo estatuto da instituição financeira. Nele 
está previsto a contratação de uma consultoria externa para fazer a 
seleção e avaliação técnica dos executivos com pretensão de ocupar o 
cargo de vice-presidente. Somente depois dessa seleção prévia, os 
executivos serão submetidos à aprovação do Conselho de 
Administração. Para a presidência do banco, a indicação continuará 
sendo feita pelo presidente da República. 

O CA da Caixa contava com sete representantes, sendo cinco 
do Ministério da Fazenda, um do Planejamento e um dos empregados 
da instituição. A presidente é a secretária do Tesouro e o vice-
presidente é o presidente-executivo do banco, nomeado por indicação 
de um partido político da base governista. Este deu o golpe semi 
parlamentarista no regime presidencialista. 

O relatório da investigação independente realizada pelo 
escritório Pinheiro Neto na Caixa, a pedido da própria instituição, 
registra um e-mail do gabinete do então vice-presidente Michel Temer 
para um vice-presidente, pedindo uma nomeação para cargo de 
superintendente regional. O documento detalha, por exemplo, o ex-
ministro Geddel Vieira Lima (e ex-VP da Caixa) monitorar de perto 
operações de interesse de parlamentares “cobrar por fora”. O 
relatório também cita alguns VPs manterem reuniões com o ex-
deputado Eduardo Cunha. 
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O relatório faz também uma série de recomendações para 
melhorar mecanismos de controle do banco bem como sugere 
aprofundar as investigações sobre certos funcionários e fatos 
abordados nas operações policiais Origem, Cui Bono, Sepsis e 
Patmos, com indícios de pagamento de propina envolvendo 
financiamentos do banco. O “emedebismo” continuou durante o 
governo golpista. Por exemplo, o ministro-chefe da Secretaria de 
Governo, Carlos Marun, chegou a dizer: o governo temeroso estava 
negociando a liberação de empréstimos da Caixa aos estados em 
troca de apoio à reforma da Previdência! 

A parte do relatório referente à avaliação das operações 
policiais sugere um aprofundamento da investigação relativa aos 
contratos de publicidade da Caixa e dos gastos com patrocínio feitos 
pela instituição, que subiram de R$ 55 milhões em 2011 para R$ 455 
milhões em 2017. Ainda é recomendado ser feita uma auditoria em 
todas as operações da J&F, JBS SA, JBS Aves Ltda., Flora, Vigor, 
Eldorado e Marfrig. 

No relatório final, o escritório afirma: “a investigação 
independente pôde atestar a relação próxima entre membros da alta 
administração e os grupos políticos que lhes dão sustentação acarreta 
grave risco à Caixa”. Entre as recomendações estaria a criação de 
mecanismos de indicação de vice-presidentes e diretores executivos 
com base na Lei das Estatais. Além disso, o CA se tornaria o 
responsável pelas nomeações. Os nomes seriam escolhidos com base 
em lista elaborada por consultoria independente especializada em 
recrutamento de executivos de renome e experiência, levando em 
consideração, entre outros, os empregados do banco.  

Essa sugestão, acatada no novo estudo do banco, parece-me 
ser típica da visão privatizante prevalecente na casta dos 
mercadores. Ela impõe, atualmente, seus interesses e valores 
empresariais ao Estado brasileiro. Os riscos são dois.  

O primeiro é o risco di Lampedusa, autor do romance Il 
gattopardo (O Leopardo) sobre a decadência da aristocracia siciliana 
durante o Risorgimento, onde a única mudança permitida é aquela 
sugerida pelo príncipe: “tudo deve mudar para tudo ficar como está”. 
Em outras palavras, torna a escolha indireta: o governo nomeia 
membros do CA subservientes à coalização partidária semi 
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parlamentarista. Estes nomeiam, por sua vez, os funcionários com 
apadrinhamento político junto a parlamentares, governadores e/ou 
ministros. Continua a nomenclatura partidária dando os nomes. 

O segundo é o risco headhunter de privatização do Estado 
brasileiro. Headhunter é um termo em inglês com significado de 
“caçador de cabeças”. Ele poderá selecionar só profissionais do 
mercado de trabalho privado, em áreas executivas, considerando 
apenas a qualificação microeconômica do profissional experiente em 
“boas práticas empresariais”.  

Mas se trata de exercer um cargo exigente, antes de tudo, 
visão holística ou sistêmica, conhecimento técnico-operacional e 
macroeconômico, espírito de servidor público, e reputação ilibada. 
Servir à estratégia nacional – e não a O Mercado. 

A reputação ilibada figura como requisito para a investidura em 
diversos cargos públicos. Pelo conceito constitucional, considera-se 
detentor de reputação ilibada o candidato, no âmbito da sociedade, 
com reconhecida idoneidade moral. Esta é a qualidade da pessoa 
íntegra, sem mancha, incorrupta. Tipo VPs do emedebismo ou do 
bolsonarismo, uma mistura de incompetência e oportunismo?! 

Trata-se de uma condição subjetiva. Ela se associa à boa fama, 
ao comportamento público e à respeitabilidade do pretendente. A 
reputação do candidato deve inspirar a estima de seus pares, mas é 
distinta de conduta proba compatível com o cargo público. Ora, sob o 
ponto de vista dos membros de uma nomenclatura, o que é 
“competência”?  

Todo o conjunto dos membros do partido político é considerado 
“competente”. Dentre os quais estarão os indicados para ocupar os 
altos cargos no governo e nas empresas estatais. Poderão gozar de 
privilégios particulares nessa escolha. Mas a escolha de privilegiados 
do setor privado também se dá em uma rede de relacionamentos 
pessoais.  

Networking é uma palavra em inglês indicativa da capacidade 
de estabelecer uma rede de contatos ou uma conexão com algo ou 
com alguém. É um sistema de suporte onde existe a partilha de 
favores e informações entre indivíduos ou grupos. Eles têm um 
interesse em comum, por exemplo, uma ideologia neoliberal ou um 
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carreirismo profissional, tipo toma-lá-dá-cá, entre colegas da mesma 
escola de pensamento. É uma palavra inevitavelmente relacionada 
com o contexto empresarial privado e indica uma atitude de procura 
de contatos com a possibilidade de conseguir subir na carreira. 

Enfim, considero essa típica solução de CEOs de grandes 
corporações privadas e/ou de suas consultorias – transferir a 
responsabilidade de escolha de seus pares para os headhunters – não 
adequada para ser adotada pelo setor público nacional.  

Aliás, ressalvo, seja à direita (neoliberalismo), seja à esquerda 
(intervencionismo), essa prática brasileira de QI (Quem Indica), 
adotada pelas castas dos mercadores, oligarcas governantes, 
trabalhadores sindicalizados e sábios-sacerdotes evangélicos, é 
abominada pela casta dos sábios-universitários intelectuais. Por que? 
Porque estes últimos têm uma carreira profissional de mérito, 
baseado em defesa de teses originais julgadas por bancas e 
publicações reconhecidas pelo público. 

Portanto, defendo o Brasil adotar as boas práticas 
internacionais de escolha de seus quadros dirigentes entre uma elite 
formada de maneira exigente e baseada em méritos com foco para 
assumir essa tarefa pública. Elite pode ser uma referência genérica a 
grupos posicionados em locais hierárquicos de diferentes instituições 
públicas, partidos ou organizações de classe. Pode ser entendida, 
simplesmente, como membros com capacidade de tomar decisões 
políticas ou econômicas dentro de uma estratégia nacional. E não 
dentro de uma estratégia empresarial de conquista de mercados, 
típica de uma sociedade de executivos de renda e riqueza 
concentrada por bônus. 

Elite pode ainda designar aquelas pessoas capazes de formar e 
difundir opiniões. Elas servem como referência para os demais 
membros da sociedade. Neste caso, seria um sinônimo tanto para 
“liderança”, quanto para “formadores de opinião”. 

Um modelo baseado em julgamento objetivo de méritos seria 
um princípio ideal para promover os indivíduos dentro de instituições 
financeiras públicas. A escolha de dirigentes deveria se dar em função 
do mérito (talento ou aptidão, trabalho, esforço, competência, 
inteligência, virtude) de cada um, e não em função das relações 
individuais (corporativismo, fisiologismo, cooptação ou nepotismo), 
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seja com a casta de oligarcas governantes, seja com a casta dos 
mercadores.  

A carreira profissional de servidor público deveria oferecer, a 
cada um, aquilo digno dele obter, considerando seus méritos 
objetivos. Necessitaria de medidas de uma política afirmativa para 
compensar a desvantagem inicial dos indivíduos social ou 
economicamente desfavorecidos e dar igualdade de oportunidades. 

Contra o corporativismo, o fisiologismo, a cooptação ou o 
nepotismo, talvez a solução para o problema de interferência política 
na escolha de dirigentes nos bancos públicos, inclusive para os do 
Banco Central do Brasil, fosse a exigência, para todos os candidatos, 
de formação em uma Escola Superior de Administração Bancária.  

Eu defendo o Estado brasileiro criar essa pós-graduação de 
excelência à semelhança do Instituto Rio Branco do Itamaraty ou da 
ESAF – Escola Superior de Administração Fazendária. Se tanto 
servidor público concursado, quanto profissionais interessados na 
carreira, todos fossem obrigados a ter cumprido essa obrigação, 
previamente a qualquer indicação governamental, a qualificação seria 
superior. 

Tendência de Regressão Histórica da Nação 

Os psicólogos usam o termo “regressão” para definir um 
retorno a um modo de pensar ou de comportar-se normalmente 
característico de um período anterior da vida.  Já “retrocesso” é um 
termo utilizado para caracterizar o ato ou o processo de recuar, 
retroceder, voltar no mesmo caminho antes percorrido. Representa 
simbolicamente um retorno a um período passado, no caso atual, ao 
regime militar brasileiro (1964-1984), anteriormente considerado 
ultrapassado em relação a época presente. 

O presidente nomeado da Petrobras chama-se Roberto Castello 
Branco e o do Banco Central Roberto Campos Neto. Será recriado o 
Departamento de Ordem Política e Social – DOPS para nomear como 
diretor alguém chamado Sérgio Fleury Junior? 

Contraditoriamente, porque se confessou ignorante em 
Economia, o presidente eleito afirmou: “quem ferrou o Brasil foram 
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os economistas”. Bem antes da subcasta dos economistas, desde a 
colônia portuguesa nas Américas, se constituiu a casta dos 
guerreiros-militares e ela não tornou o futuro nacional promissor. A 
profissão de economista foi reconhecida em 1951, mas se massificou 
durante a ditadura militar. Por isso, o militar repete o erro: “caça os 
inimigos” e dá novamente “carta-branca” a um economista. Aliás, 
agrava intensamente o erro, porque o “posto Ipiranga” (PI) 
centralizará todo o poder governamental em um superministério de 
Economia. 

Já tirou da tumba os “Chicago’s boys” da Era Pinochet na 
sanguinolenta ditadura militar chilena. Há uma combinação histórica 
entre os militares e a Escola de Chicago. No caso brasileiro, os 
monetaristas passam por reciclagem na FGV-Rio e nos bancos de 
negócios. 

Cirurgicamente, estão nomeadas “raposas para cuidar do 
galinheiro”. Os novos dirigentes das principais empresas estatais 
(BNDES, BB, Caixa, Petrobras, etc.) são nomes do mercado de 
compra-e-venda de ativos com passagens pelo antigo banco Bozano, 
Simonsen, BTG Pactual e Brasil Plural. São todos economistas 
egressos de Chicago e da FGV-RJ. Por exemplo, para presidir o 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), foi escolhido o 
economista Carlos Von Doellinger (ex-FGV). Ele também prestou 
serviços à ditadura militar, quando foi secretário da Comissão de 
Programação Financeira entre 1980 e 1983, órgão antecessor da 
Secretaria do Tesouro.  

Para quem foi estudante sob o Decreto-Lei nº 477, de 26 de 
fevereiro de 1969, definindo infrações disciplinares praticadas por 
professores, alunos, funcionários ou empregados de estabelecimentos 
de ensino público ou particulares, estamos revivendo um pesadelo. 
Um colombiano foi escolhido Ministro da Educação por ser adepto da 
Escola Sem Partido. Foi indicado para o posto pelo ex-astrólogo Olavo 
de Carvalho, guru intelectual da Nova Direita Brasileira, e aceito pelo 
pastor Silas Malafaia.  

Este pastor pentecostal, ligado à Assembleia de Deus, tinha 
vetado a indicação anterior com uma censura ideológica. Ele é 
conhecido por sua crítica a temas como direitos dos homossexuais e 
direito ao aborto, bem como por defender a Teologia da Prosperidade. 
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Olavo de Carvalho, um perfeito idiota, mas indiferente ao mal 
feito à sua reputação e aos brasileiros, dita ordens lá de sua matriz 
nos Estados Unidos. Ele fez também a indicação de um diplomata 
fundamentalista, promovido há pouco tempo e sem nunca ter 
chefiado embaixada no exterior, para Ministro das Relações 
Exteriores.  

Divide o Itamaraty assim como os demais indicados com a 
missão de destruir, privatizar e/ou desnacionalizar as instituições 
estatais. Todos sofrem a repulsa das respectivas corporações 
profissionais. Um servidor público com consciência de sua missão 
social estará bem-disposto a servir quem vai destruir o futuro 
autônomo da Nação brasileira? E, ao mesmo tempo, “roubar seu 
ganha-pão”? 

A “privataria tucana” parecerá “brincadeira de criança”, espécie 
de ensaio neoliberal para o mal anunciado – e confirmado. Todos os 
democratas unidos – e não divididos por razão eleitoral – necessitam 
colocar prioridade na defesa da liberdade de expressão da imprensa e 
da liberdade de cátedra. Cobrar do STF (Supremo Tribunal Federal) o 
julgamento da inconstitucionalidade de leis para implantar a Escola 
Sem Partido. Teremos de ser vigilantes quanto aos crimes lesa-pátria 
e investigativos a respeito da privatização. Será uma luta de 
resistência similar à da época da ditadura militar. 

Daron Acemoglu e James Robinson, autores do livro “Por que as 
Nações fracassam?”, chamam de instituições econômicas extrativistas 
as capturadas por grupos de interesses das castas, cujas 
propriedades são opostas às daquelas ditas “inclusivas”. Elas têm 
como finalidade a extração da renda e da riqueza de um segmento da 
sociedade para benefício de outro. Têm correspondência com 
instituições políticas. 

As instituições políticas extrativistas permitem a concentração 
de poder em uma aliança entre a casta dos militares e a casta dos 
mercadores-financistas, especialistas em comprar patrimônio público 
barato para revender mais caro aos investidores estrangeiros. As 
bancadas temáticas tiram todas as restrições ao exercício desse 
poder.  

O propósito é enriquecer todos os parceiros, inclusive a 
subcasta dos sabidos pastores evangélicos, cuja riqueza e poder 



  193

econômico ajudam a consolidar seu domínio político. As demais 
castas – trabalhadores organizados e sábios criativos e intelectuais – 
ficam à margem desse arranjo. Necessitam se opor em nome da 
tolerância mútua, liberdade religiosa e demais valores necessários 
para vigorar um Estado laico. 

O tempo é irreversível. Porém, nações podem sofrer regressão 
histórica e fracassar. Temos um exemplo, ao lado, na outrora rica 
Argentina. Relembremos brevemente. 

O Império Espanhol subordinou o potencial econômico do 
território argentino à riqueza imediata das minas de ouro e prata na 
Bolívia e no Peru. O Vice-Reino do Peru o representava até a criação 
do Vice-Reino do Rio da Prata em 1776, com Buenos Aires como sua 
capital. Buenos Aires repeliu duas invasões britânicas em 1806 e 
1807. 

Os ingleses buscavam apossar-se das riquezas naturais e dos 
produtos primários argentinos, como a lã, o couro e a carne. 
Coerentemente com a nova consciência nacional dos argentinos, não 
tinha sentido lutar contra as invasões britânicas e permanecer sob o 
domínio espanhol. A revolução de maio de 1810 instituiu um governo 
local. Em 1816, o Congresso de Tucumán formalizou a Declaração de 
Independência.  

A onda maciça de imigração europeia no fim do século XIX, 
menor apenas se comparada à dos Estados Unidos, em 1908 já tinha 
colocado o país como a sétima nação mais próspera do mundo. De 
1870 a 1910, tanto as exportações argentinas de trigo quanto as 
exportações de carne congelada colocaram a Argentina como um dos 
cinco maiores exportadores mundiais. Sua rede ferroviária aumentou 
de 503 km para a 31.104 km. Aprimorada por um novo sistema de 
ensino público, obrigatório, livre e secular, a alfabetização disparou de 
22% para 65%. Era um nível muito superior ao da maioria das 
nações latino-americanas. A renda per capita entre 1862 e 1920 
passou de 67% da dos países desenvolvidos para a igualar. 

Em 1865, a Argentina já era uma das 25 nações mais ricas e, 
em 1908, ultrapassou a Dinamarca, o Canadá e os Países Baixos para 
chegar ao 7º lugar, atrás somente da Suíça, Nova Zelândia, Austrália, 
Estados Unidos, Reino Unido e Bélgica. A renda per capita da 
Argentina era 70% superior ao da Itália, 90% superior ao da 
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Espanha, 180% superior ao do Japão e 400% superior ao do Brasil. 
Hoje, segundo o FMI, é inferior à do Brasil. 

Embora tenha ocorrido forte desenvolvimento de indústrias 
locais na década de 1920, uma parte significativa do setor 
manufatureiro continuou a ser intensiva em mão-de-obra na década 
de 1930. Em 1930, um presidente eleito por sufrágio universal 
masculino e secreto, promulgado em 1912, foi expulso do poder 
pelos militares.  

A Argentina permaneceu entre os 15 países mais ricos até 
meados do século XX, mas este golpe de Estado marca o início de um 
declínio econômico e social constante. Empurrou o país de volta ao 
subdesenvolvimento. Outros golpes militares buscaram proscrever o 
peronismo nacionalista e populista em nome do excesso de gastos 
para obter “finanças públicas sadias”. No entanto, os peronistas se 
mantiveram na luta. Polarizados, o desenvolvimentismo trabalhista e 
o neoliberalismo entreguista se revezam no poder. Administram a 
progressiva decadência da Nação argentina.  

Infelizmente, este é hoje o cenário pessimista antevisto 
também para o Brasil: uma Nação a caminho do fracasso histórico. 
Isto não significa ninguém ganhar, pelo contrário, o banqueiro de 
negócios fará o que sabe fazer – e tem carta-branca para isto: 
propiciar bons negócios para “os parças”, parceiros dos bancos de 
investimentos.  

Os eufóricos em comprar o Brasil barato, porém, cometem um 
erro ao avaliar a possibilidade de vender mais caro mais adiante. O 
País pode entrar em um processo de regressão histórica à la 
Argentina.  

Será irreversível com a privatização das instituições 
desenvolvimentistas e a desnacionalização do petróleo. Haverá o 
risco real da chamada “doença holandesa”: com superávit volumoso 
em exportação de recursos naturais, entre os quais o petróleo já 
desnacionalizado, o extrativismo gerará uma apreciação da moeda 
nacional, isto é, queda da taxa de câmbio. A indústria brasileira 
permanecerá só com sua baixa intensidade tecnológica ligada a 
recursos naturais: alimentos, têxtil, etc. e com montadoras de 
componentes importados: maquiladora tipo indústria mexicana. Hoje 
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parece ser este o destino da pátria da elite sonegadora à la Neymar 
ou Carlos Ghosn. 

Desmanche do Estado Brasileiro sem Aval Democrático 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento sobre 
privatizações no BNDES, comparou as empresas estatais brasileiras a 
“filhos fugidos de casa e hoje drogados”. Em sua visão, todas 
deveriam ser privatizadas, mas os militares pediram algumas 
permanecerem estatais, “porque foram eles que as criaram”.  

Esta imagem não só é desrespeitosa com todos os servidores 
públicos empregados em empresas estatais, como também 
demonstra ignorância da história econômica do Brasil. Caso não 
fossem elas, criadas na Era Nacional-Desenvolvimentista do 
getulismo (1930-45 e 1950-54), o BRIC seria apenas RIC, ou seja, o 
País não pertenceria ao grupo das quatro maiores economias 
emergentes do mundo. Todas essas economias adotaram o 
capitalismo de Estado ou o socialismo de mercado para tirar um 
pouco do atraso histórico em relação às economias de capitalismo 
avançado.  

Aliás, o Estado militar norte-americano foi decisivo não só nas 
guerras de conquista do Oeste (e massacre dos nativos indígenas), 
na guerra civil abolicionista do Norte contra o Sul, no século XIX. No 
último século, as encomendas do Estado foram decisivas para a 
indústria bélica-militar nas duas guerras mundiais e outras regionais 
(Coréia, Vietnam, Golfo, Iraque, Afeganistão, Síria, etc.) pelo mundo 
afora. A National Aeronautics and Space Administration (NASA) é 
uma agência do Governo Federal dos Estados Unidos responsável por 
P&D de tecnologias e programas de exploração espacial. 

Portanto, seria risível se não fosse triste a doutrina ideológica 
dos oldies Chicago’s Boys, aprendida na Era Monetarista do Milton 
Friedman na Escola de Chicago e implantada à força apenas na 
ditadura chilena do general Pinochet. A tentativa de implantar essas 
ideias estapafúrdias na Era Reagan e Thatcher, nos anos 80s, 
significou a derrocada do monetarismo, cuja ascensão tinha sido 
arquitetada pelo conluio entre a mídia e os intelectuais conservadores 
nos anos 70s. A política de recuperação econômica se deu através do 
estímulo à oferta, popularmente conhecida como “Reaganomics”, 
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incluiu medidas de desregulamentação, redução dos gastos 
governamentais e cortes de impostos. Mas a dívida pública norte-
americana quase triplicou. 

O problema maior deste programa de desmanche estatal, aqui-
e-agora, é ele não ter recebido aval nas urnas por não ter sido 
submetido ao debate público durante a eleição de 2018. O vencedor 
não o anunciou detalhadamente para os eleitores. Venceu pela 
comoção provocada por uma cirurgia arquitetada por uma suposta 
facada ainda não investigada a fundo por jornalismo sério. Juntou 
fake News em rede social com discurso de ódio antipetista para 
satisfazer a raiva dos anteriormente rejeitados direitistas, 
conservadores, evangélicos e incultos de maneira geral. A burrice 
venceu a inteligência. 

A eleição de um presidente da República não implica em tratar 
a coisa pública como “cosa nostra” por parte um banqueiro de 
negócios a criar oportunidades lucrativas para seus ex-parceiros com 
privatizações a granel e regime de capitalização com uso do FGTS, 
um fundo social para combate do déficit habitacional. Ao fim e ao 
cabo, agravará o déficit da Previdência Social com o afastamento das 
contribuições dos mais ricos para aplicações no raquítico mercado de 
capitais brasileiro. Gerará uma bolha de ações para enriquecimento 
maior dos já “comprados” e empobrecimento futuro dos iniciantes. 

O Estado republicano, sob soberania popular, é assunto público, 
exige impessoalidade. Nepotismo é um termo utilizado para designar 
o favorecimento de parentes ou amigos próximos em detrimento de 
pessoas mais qualificadas quanto à nomeação ou concessão de 
privilégios ou cargos públicos e políticos. 

O nepotismo apareceu na interferência dos filhos do eleito na 
montagem do ministério e nas relações exteriores. O favoritismo não 
exigiu relações familiares com o favorecido. Bastou ser “amigo” (like) 
na rede social ou na corporação militar. 

Há um desconhecimento do Estado brasileiro por parte da 
opinião pública. Os servidores públicos estão sofrendo uma campanha 
midiática difamatória como fossem “privilegiados” e responsáveis 
pela miséria dos “desprivilegiados”. O ataque dos representantes da 
casta dos mercadores à casta dos sábios-tecnocratas é motivado por 
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interesses escusos da ressurgência (revival) da “privataria” à Era 
Neoliberal. 

O melhor desinfetante é a luz do sol. Trazer à luz o não dito na 
campanha de demonização do Estado e seus servidores públicos é 
um dever dos democratas brasileiros. O primeiro passo é revelar a 
verdade. 

Com base no Atlas do Estado Brasileiro, plataforma de dados e 
análises sobre o setor público desenvolvida pelo Ipea, apresento 
alguns padrões e tendências essenciais à compreensão da evolução 
da ocupação no setor público brasileiro de 1995 a 2016.  

A primeira tendência observada é a ampliação do número 
absoluto de servidores até 2014, mas estabilidade em relação ao 
percentual de ocupados no mercado de trabalho nacional. De 1995 a 
2016, o total de vínculos ativos civis e militares aumentou de 
aproximadamente 7,5 milhões para 12 milhões. O total de ocupados 
formais reportados no setor privado, pela RAIS, passou de 27,1 
milhões para 55,12 milhões no mesmo período. Estão excluídos os 
trabalhadores informais ou por conta própria. Eles respondem por 
mais de 40% dos trabalhadores do setor privado e são um 
contingente em expansão pelo desemprego desde a volta da Velha 
Matriz Neoliberal. 

O percentual de vínculos no setor público em relação ao total 
de ocupados formalmente no conjunto da economia, incluindo as 
empresas públicas, se reduziu de 22,3%, em 1995, para 17,4%, em 
2016. Considerando apenas os poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, e excluindo essas empresas, o percentual baixou de 18% 
para 17% neste período. Após a “privataria tucana”, nas empresas 
públicas e de capital misto, houve redução do total de vínculos 1,7 
milhão, em 1995, para 493 mil vínculos, em 2016. 

O total de servidores civis ativos do Poder Executivo apresentou 
trajetória de queda entre 1992 e 2001, e crescimento entre 2002 a 
2014, último ano da Era Social-desenvolvimentista. Contudo, o total 
de servidores civis ativos em 2018 é inferior ao observado em 1991. 
A expansão observada nos anos 2000 conjuga políticas deliberadas 
de recomposição dos quadros de servidores e imposições do Tribunal 
de Contas da União (TCU). Em 2002, ele considerou irregulares os 
expedientes precários de recrutamento utilizados nos anos 1990, 
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como terceirizações e contratações avulsas por meio de organismos 
internacionais, entidades sem fins lucrativos e similares, para 
atividades próprias do serviço público, e não de natureza 
complementar. 

A expansão do total de vínculos no setor público nacional, em 
absoluto e proporcional (de 38% para 57%), se concentrou nos 
municípios. Este crescimento da ocupação no setor público municipal 
decorre da contínua municipalização do serviço público brasileiro, vis-
à-vis os Estados e a União. Ganhou força já na década de 1970, mas 
principalmente após a Constituição Federal de 1988, quando os 
serviços de saúde, educação e assistência social começaram a se 
ampliar nos governos locais. 

Em sentido inverso, o total de vínculos no setor público 
estadual caiu de 47% para 33%, no mesmo período de 1995 a 2016.  
O setor público federal reduziu sua participação de 15% para 10%, 
nos 22 anos dessa série temporal. 

Quando se observam as ocupações dos servidores municipais, 
40% integram o núcleo dos serviços de educação ou saúde – são 
professores, médicos, enfermeiros e agentes de saúde. O cenário é 
similar nos governos estaduais e, considerando ainda os profissionais 
de segurança pública, o percentual das três áreas pode alcançar 60% 
do total de vínculos. Quem deseja cortar esses servidores?! 

Uma segunda tendência é a ampliação da escolaridade dos 
servidores públicos, em todos os níveis da administração. Entre 1995 
e 2016, o percentual dos servidores federais com nível superior 
completo ou diversas modalidades de pós-graduação subiu de 45% 
para 78%, de 28% para 60%, entre servidores estaduais, e de 19% 
para 38%, entre servidores municipais. 

A terceira tendência é a diferença nas remunerações mensais 
médias, tanto entre níveis federativos quanto entre poderes. As 
remunerações do Judiciário são as maiores entre os poderes e as 
remunerações federais são as maiores da federação. Quando se 
desagregam poderes e níveis, a remuneração média dos servidores 
vinculados ao Poder Executivo federal é superior à dos Executivos 
estaduais, por sua vez, superior aos municipais. De 2007 a 2016, a 
remuneração média dos servidores federais passou de R$ 6,5 mil 
para R$ 8,1 mil. A remuneração dos servidores estaduais, de R$ 3,5 
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mil para R$ 5 mil, e a remuneração dos servidores municipais passou 
de R$ 2 mil para R$ 3 mil. 

Na média da série, os servidores do Executivo federal 
receberam remunerações equivalentes a 50% das remunerações 
médias do Judiciário federal. O Legislativo federal tem remuneração 
equivalente a 90% da remuneração do Judiciário federal. A 
remuneração média, ao longo dos dez anos da série, foi de R$ 16 mil 
para o Judiciário federal, R$ 14,3 mil para o Legislativo federal e R$ 8 
mil para o Executivo federal. 

Portanto, quando se fala em “privilegiados” é necessário pensar 
antes e distinguir os três poderes. Senão, a opinião pública imputa a 
quem lhe serve diretamente uma hostilidade prejudicial, em última 
análise, a si própria. O Poder Judiciário ao se omitir quanto à 
perseguição política (“despetização”) e o Poder Legislativo, caso 
aprove o projeto de reforma da Previdência Social favorável aos 
especuladores e desfavorável aos trabalhadores, ambos assim serão 
vistos como cúmplices de crime de lesa pátria. 

Servidor Público 

Desde a volta dos neoliberais ao Poder Executivo, devido ao 
golpe de 2016, os servidores públicos têm sido tratados como fossem 
“privilegiados”. Atacam as carreiras de Estado. A perseguição política, 
apelidada de “despetização” por um ex-deputado do baixo clero e 
ministro no governo do capitão, visa em última análise levar todos ao 
regime de capitalização. Desestimulará o futuro ingresso de talentos, 
via concursos públicos, para uma carreira antes promissora em 
termos de mobilidade social e de estabilidade no emprego, 
justamente, para evitar demissões motivadas por alternâncias de 
poder. 

Aliás, graças a esses servidores a máquina pública continua a 
funcionar, apesar dos incompetentes eleitos ou nomeados para cargos 
políticos de representação. Eles têm know-how (“sabem como”), isto 
é, um conjunto de conhecimentos práticos adquiridos por formação 
qualificada e experiência profissional. Mas possuem também o “know-
why” (“sabem o porquê”), isto é, conhecem o motivo porque as ações 
públicas, inclusive fiscais e diplomáticas, são feitas de determinada 
maneira.  



  200

Não à toa a ESAF (Escola de Administração Fazendária) e o 
Instituto Rio Branco se destacam na formação de quadros de 
excelência, no Brasil, embora o atual ministro de Relações Exteriores 
seja um “cisne negro” para falsear essa impressão. Ou ele é uma 
“ovelha negra”? 

Na França, uma “grande école” é um estabelecimento de ensino 
superior, cujo recrutamento de seus alunos é realizado por concurso 
seletivo disputadíssimo por assegurar a formação de alto nível para 
quadros do Estado francês. A qualidade da formação dessas 
instituições confere a seus alunos grande prestígio. Nelas é preparada 
a maior parte da elite política e científica francesa.  

Entre seus ex-alunos incluem-se políticos de primeiro escalão e 
altos executivos de instituições públicas e privadas. As primeiras 
faculdades desse tipo foram criadas pelo Estado em meados do 
século XVIII, com o objetivo de fornecer as capacitações técnicas e 
militares para os altos cargos. 

Entre as preocupações do confucionismo estão o saber, a moral, 
a política e a pedagogia. Conhecida pelos chineses como 
“ensinamentos dos sábios”, o confucionismo também tem uma 
continuidade histórica. É considerado uma filosofia, ética social, 
ideologia política, tradição literária e um modo de vida.  

Confúcio compila e organiza antigas tradições da sabedoria 
chinesa e elabora uma doutrina assumida como oficial na China por 
mais de 25 séculos. Combatido como reacionário durante a Revolução 
Cultural chinesa (1966-1976), o confucionismo, cuja peça-básica é o 
amor ao conhecimento, retomou seu papel-chave após as mudanças 
políticas realizadas por Deng Xiaoping no país. Dá caráter moral a 
funcionários de Estado, submetidos a rigoroso exame de méritos, 
para assessorar o governo e os representantes populares. 

Aqui, em contraste, o Messias se formou na Academia Militar 
das Agulhas Negras em 1977. Tornou-se conhecido do público em 
1986, quando escreveu um artigo para a revista Veja no qual 
reclamava dos baixos salários de oficiais militares. Por causa disso, 
foi preso por quinze dias. Absolvido dois anos depois, ingressou na 
reserva em 1988 com o posto de capitão, para concorrer à Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro naquele ano.  
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Com votos dos soldados rasos e policiais militares, foi reeleito 
por seis vezes durante seus 27 anos na Câmara dos Deputados. Ficou 
conhecido por sua postura corporativista e de extrema-direita ao 
expressar simpatia pela ditadura militar e a defesa das práticas de 
tortura. Criou um clã político e virou presidente com discurso de ódio 
em WhatsApp. 

Em lugar da luta de classes, entende-se melhor o atual quadro 
político analisando-o como conflito de interesses entre castas de 
natureza ocupacional. A casta dos negociantes se al ia, 
oportunisticamente, à casta dos militares e à casta dos sabidos-
pastores, alijando a casta dos oligarcas governantes e atacando a 
casta dos sábios-tecnocratas e a casta dos trabalhadores. A reforma 
trabalhista já tinha atentado contra os sindicatos ao retirar-lhes a 
principal fonte de receita e “pejotizado” a nova geração de 
trabalhadores. 

Agora, na mesma sanha, o rancor, a fúria, a ira e o desejo de 
vingança contra “os petistas”, latu sensu, caricaturados como quadros 
socialistas a dominarem o país desde os governos do Partido da 
Social Democracia Brasileira (o neoliberal PSDB), se dirigem contra 
seus supostos quadros incrustrados no Estado. É risível, porque um 
quarto de século depois, os economistas tucanos são sim servidores 
privados dos bancos.  

Assustados, eles cuidam da imagem pública ao propagar um 
revisionismo histórico: “confessam” a ambição do Plano Real ter ido 
além da estabilização do poder de compra da moeda, pois pretendia 
consolidar um novo modelo de desenvolvimento no país com 
características claramente liberais. O programa de desestatização 
(“privataria tucana”) quer se apropriar daquela marca bem-sucedida. 

Curiosamente, quem vociferou no discurso de posse contra “o 
socialismo instalado no Brasil” [risos] está acabando com as chances 
do capitalismo tardio no Brasil tirar seu atraso histórico!  

De um lado, o papel do Estado e servidores públicos foi chave 
para saltar etapas em direção a se tornar um país emergente. Os 
ultraliberais não provam ele ser dispensável ao dizerem não existir 
mais uma “indústria nascente brasileira” a ser protegida.  
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De outro lado, neoliberais têm a ambição de transformar toda 
nova geração de trabalhadores de CPFs em CNPJs, ou seja, em 
microempreendedores de si só – ou trabalhadores sem direitos 
trabalhistas. Inovarão com um capitalismo sem empregados a serem 
explorados?! Existem 4,5 milhões de “empregadores”?! Trabalhadores 
por conta própria cresceram de 20,4 milhões em 2012 para 23,3 
milhões em 2018! 

O último lance, colocando o futuro das carreiras dos servidores 
públicos em xeque, está na proposta de reforma da Previdência 
Social de forçar a troca de um regime de repartição coletiva ou 
geracional (“trabalhadores ativos cobrem aposentadoria dos 
inativos”) para um regime de capitalização individualista (“cada 
trabalhador opta, no início da carreira, por uma carteira de ativos”).  

Mas a proposta vai além disso, ao obrigar a cobertura de um 
suposto déficit atuarial do pagamento de suas aposentadorias por 
parte de servidores públicos contratados para uma carreira dentro do 
regime de repartição. Não só a proposta aumenta a alíquota, de 
forma abusiva, como quebra o federalismo e impõe aos governos 
estaduais e municipais a mesma fórmula. Abre também a 
possibilidade de cobrar contribuição extraordinária para equilibrar 
fundos de pensão recém-criados com déficits imputados. 

Vamos aos números referentes a 11,6 milhões empregados no 
setor público, sendo 1,2 milhão com carteira, 2,4 milhões sem 
carteira e 7,9 milhões de militares e funcionários públicos 
estatutários. Hoje, no RPPS (Regime Próprio), quem ingressou até 
2013 sem adesão ao FUNPRESP (fundo de pensão federal) paga 
alíquota efetiva de 11% sobre todo o vencimento e quem fez adesão 
paga 11% até o teto do RGPS (R$ 5.839,45). Quem ingressou a 
partir de 2013, automaticamente, fica nesta última situação. 

A proposta de alíquotas progressivas para o RGPS (Regime 
Geral) vai apenas até o teto do INSS, atingindo 11,68% de alíquota 
efetiva. Já para o RPPS atinge até 22% de alíquota ou 16,79% de 
efetiva, quando calculada sobre cada faixa de salário. 
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!  

!  

Um exemplo numérico torna mais inteligível. Hoje, um salário 
de R$ 30 mil com a alíquota de 11% tem descontada a contribuição 
de R$ 3.300. Pela proposta passará à contribuição de R$ 4.835,83, 
ou seja, R$ 1.535 a menos em rendimentos l íqu idos, 
desconsiderando a alíquota de imposto de renda (27,5%) incidir 
sobre esse menor líquido, ou 5,11% a mais de desconto. 
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Mas essa visão do presente não apresenta tudo “o que está em 
jogo”. O sistema de capitalização alternativo ao regime de repartição 
atual será com contribuição definida, ou seja, o benefício não estará 
definido, exceto a garantia de um salário mínimo como piso, pago por 
um Fundo Solidário do Tesouro Nacional. Isso será para tentar evitar 
os suicídios em massa como os idosos aposentados no Chile. Eles 
recebem em média US$ 115, valor similar (R$ 400) à proposta de 
BPC para os miseráveis brasileiros com 60 anos. 

A proposta permite “livre escolha” pelo trabalhador da EAPC 
(Entidade Aberta de Previdência Complementar) ou modalidade de 
gestão das reservas com portabilidade entre as instituições 
financeiras privadas administradoras de PGBL/VGBL e as entidades de 
previdência públicas. Todas as regras de benefício para o RPPS valem 
para Estados, Municípios e o Distrito Federal. Caso registrem déficit 
financeiro e atuarial, deverão ampliar suas alíquotas de maneira 
extraordinária.  

“Detalhe” não muito divulgado pela imprensa: a reforma propõe 
uma limitação de incorporações de gratificações aos benefícios de 
aposentadorias e pensões. Estas chegam a representar 64% do 
vencimento-base no fim da carreira de um Professor Titular de uma 
Universidade estadual paulista. O padrão de vida cairá drasticamente!  

Visando receber o abono de permanência, compensatório do 
maior desconto, os servidores tentarão trabalhar até a aposentadoria 
compulsória de 75 anos. Isto caso o PSL não consiga derrubar a “PEC 
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da Bengala”, em outro casuísmo, este para o capitão nomear seus 
ministros para o STF. 

Fiz abaixo uma simulação da carreira acadêmica de professores 
em RDIDP (Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa), 
desconsiderando adicional por tempo de serviço, sexta-parte e outras 
gratificações. Capitalizando a contribuição com juros mensais de 
0,5% e alongando a carreira por quarenta anos, desde a graduação 
com 25 anos até atingir a idade mínima de 65 anos, só conseguirão 
manter o padrão de vida do último salário (sem as gratificações) por 
mais vinte anos. Sem levá-las para a aposentadoria, será incorreto 
descontar contribuição para SPPREV sobre as gratificações. Elas terão 
de ser aplicadas para a manutenção do bem-estar familiar. 

Sem esses incentivos os melhores alunos não se interessarão 
mais pela carreira acadêmica. Poderão ganhar muito mais 
transformando seu CPF em CNPJ, pagando um mínimo de INSS sobre 
seu pro-labore e sendo isentos de pagar imposto de renda sobre 
lucros e dividendos. E assim o governo do capitão terá conseguido 
desqualificar também o Ensino Superior, tal como já é de qualidade 
inferior o Ensino Básico brasileiro. E destruirá não “o socialismo”, mas 
sim o próprio capitalismo com todos os trabalhadores de formação 
universitária virando empresas sem sócios e empregados! 

!  

Para Onde Caminham Os Bancos 

O Brasil dos bancos não pode ser apenas o Brasil dos brancos! 
Esta talvez seja a grande lição da história bancária brasileira: todo 
banco que se volta, exclusivamente, ao atendimento da “elite branca” 
torna sua presença insignificante, para o povo brasileiro, embora o 
banqueiro possa ser muito bem-sucedido em termos pessoais, 
principalmente, vendendo seu banco para estrangeiros. 
Embranquece, enriquece, desaparece... da construção da nação! 

RDIDP Vencimentos Contribuição Prazo Capital c/  juros de 0.5% am
AUX ENSINO 5.234,66R$   597,76R$       5 anos = 60 meses 41.652,71R$                        
ASSISTENTE 7.743,57R$   958,53R$       10 anos = 120 meses 232.866,07R$                      
PROF. DOUTOR 10.830,94R$ 1.422,81R$    10 anos = 120 meses 656.844,94R$                      
LIVRE DOCÊNCIA 12.912,64R$ 1.766,29R$    10 anos = 120 meses 1.484.519,99R$                   
PROF. TITULAR 16.100,43R$ 2.292,27R$    5 anos = 60 meses 2.162.326,76R$                   
CARREIRA COMPLETA Idade: 65 anos 40 anos = 480 meses 240 Saques de R$ 15.491,58
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Essa foi a história dos bancos estrangeiros, especialmente, a 
dos norte-americanos aqui. Acompanhando apenas seus clientes, seja 
grandes corporações, seja a colônia de imigrantes oriundos de seus 
países, restringiram-se aos negócios com câmbio, remessas de 
dinheiro e/ou financiamento do comércio externo. Não atenderam às 
atividades internas nem ao povo brasileiro. Perderam significado no 
varejo. 

Os grandes bancos brasileiros, pelo contrário, colaram suas 
estratégias comerciais aos rumos recentes do País. Perceberam a 
necessidade de investir em automação bancária para atender em 
massa. Seus gastos em tecnologia de informações (TI) 
representavam 10,4% de seus gastos totais. Os serviços financeiros 
representavam 11,7% dos gastos totais em TI no Brasil. Os gastos 
em tecnologia bancária são crescentes: de R$ 12,6 bilhões em 2008 
para R$ 20,1 bilhões em 2012. 

O acesso popular ao sistema de pagamentos com moeda 
bancária só se viabilizou pelo avanço tecnológico da indústria 
bancária brasileira. O barateamento do atendimento através de 
cartões eletrônicos, devido à automação bancária, possibilitou 
ampliar o acesso de clientes pobres. Enquanto uma transação na 
agência custava ao banco US$ 1,07, no telefone saía por US$ 0,54, 
nas máquinas de autoatendimento, US$ 0,27, no home banking a 
US$ 0,15 e na internet por apenas US$ 0,10. Em média, cada uma da 
mais de 36,2 bilhões de transações bancárias realizadas em 2012 
custou R$ 0,27. 

Existiam 166 milhões de contas correntes em 2012, mas com 
127,6 milhões de CPFs cadastrados com relacionamentos ativos no 
sistema financeiro nacional, ou seja, 77% das contas correntes. Esses 
números, respectivamente, da FEBRABAN e do Banco Central do 
Brasil, divergem da (sub)estimativa do Banco Mundial de apenas 
55,9% da população adulta brasileira estar “bancarizada” em 2011.  

Também não parecem ser muito verdadeiros os números de 
clientes divulgados pelos grandes bancos. Somando as contas 
correntes (Itaú, 26 milhões; Bradesco, 26,4 milhões; Caixa, 20,8 
milhões; Banco do Brasil, 36,1 milhões) atinge-se 109,3 milhões. 
Porém, somando-se as bases de clientes, só do Bradesco (74,1 
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milhões), da Caixa (62 milhões) e do BB (56 milhões), ultrapassam 
242,5 milhões, ou seja, acima de toda a população brasileira! 

Os meios de pagamentos eletrônicos são estratégicos para 
banco, pois quanto mais comum for seu uso por parte dos seus 
correntistas, menores serão os saques em papel-moeda e maior será 
o multiplicador monetário. Reter seus depósitos à vista, via 
fidelização de seus clientes ao uso de cartões e/ou internet banking, 
passou a ser estratégia fundamental dos bancos. Se a cadeia 
comercial entre compradores e vendedores se constituir entre os 
próprios clientes, não haverá vazamento de recursos de seu sistema 
de fluxos eletrônicos, e  o multiplicador torna-se endógeno! 

Outra ideia-chave, para se entender o sistema financeiro 
nacional, é as Instituições Financeiras Públicas Federais (IFPF) 
poderem gerar políticas públicas cujo gasto efetivo sai por cerca de 
10% do custo fiscal potencial. Em termos de custo fiscal e 
orçamentos governamentais, IFPF podem “fazer mais por menos”. 
São 9 vezes mais, se comparar o valor em dinheiro necessário para 
executar diretamente políticas públicas com a mesma quantidade de 
recursos capitalizados pelo Tesouro Nacional nas IFPF para alavancar 
empréstimos e tomar depósitos. 

Outra inovação financeira recente é grandes empresas não-
financeiras emitirem títulos de dívida direta (debêntures e notas 
promissórias) com longo prazo de vencimento, cujos lançamentos são 
operações estruturadas por bancos. Eles oferecem “garantia firme” de 
colocação junto aos investidores e/ou na própria carteira de ativos.  

Bancos emitem como passivos dessas operações as Letras 
Financeiras (Subordinadas ou não), com dois ou cinco anos para 
vencimento. Eles as segregam em “administração de recursos de 
terceiros”, isto é, nos fundos de investimentos. Os investidores 
desses fundos, devido à baixa taxa de juros de referência, em termos 
reais, estão agora dispostos a assumir maior risco, diversificando 
entre o risco privado e o risco soberano, com a finalidade de 
aumentar o retorno financeiro. Os fundos de renda fixa DI, pós-
fixados, passam a sofrer “marcação-a-mercado” face aos valores das 
debêntures no mercado secundário quando há pedidos em massa 
para resgate. 
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As captações, em geral, têm características de taxas, prazo e 
liquidez bastante distintas das apresentadas pelos empréstimos 
concedidos. Ao produzirem esse descasamento entre os fluxos de 
caixa dos passivos e dos ativos, os bancos expõem-se ao risco de 
variação de taxa de juros. O risco de refinanciamento ocorre também 
quando se capta recursos por meio de depósitos a taxas flutuantes 
(pós), sujeitas a frequentes ajustes, e se empresta com taxas 
prefixadas (ou vice-versa).  

O valor de mercado de qualquer ativo é igual aos seus fluxos 
futuros de caixa descontados, isto é, trazidos para seu valor atual. O 
aumento da taxa de juros básica eleva a taxa de desconto aplicável a 
esses fluxos de caixa e reduz o valor de mercado do ativo.  

Somente com o casamento das durações médias de seus ativos 
e passivos, ou seja, levando em conta o momento exato de 
ocorrência de fluxos de entrada ou saída de caixa, poderia o banco 
proteger-se contra o risco de variação de taxa de juros. Como isso 
não ocorre, na realidade, ele precifica todos os riscos, inclusive o da 
inadimplência, e os repassa para os devedores adimplentes. “Os 
justos (adimplentes) pagam pelos pecadores (inadimplentes)”... E o 
crédito fica caro! 

Outro componente importante dos “spreads” não depende dos 
bancos. São os impostos diretos e indiretos e demais encargos fiscais 
e parafiscais, tais como o custo do compulsório, dos subsídios e do 
direcionamento de crédito. Esses custos no Brasil estão acima da 
média internacional e, em conjunto, representam cerca de 25% na 
composição dos “spreads”.  

Já os custos administrativos assumidos pelos bancos 
representam 12% dos “spreads”. São outro fator que poderia estar 
mais controlado pelos bancos, por exemplo, o excessivo custo da 
publicidade repassado para o devedor. É possível diminuir o custo do 
crédito no Brasil! 

A História do Crédito Rural no País é relativamente fácil de se 
sintetizar e memorizar. Considerando-o deflacionado, ele se elevou de 
1969 a 1979, pois foi amplamente subsidiado com custo abaixo da 
correção monetária. Entretanto, foi parcamente fiscalizado. Houve 
desvio para compra de terras, elevando a concentração fundiária, e 
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aplicações no mercado financeiro, aumentando a concentração de 
riqueza.  

Com a crise final do regime militar e a reestruturação das 
finanças públicas, inclusive com o fim da Conta de Movimento entre o 
Banco do Brasil e o Banco Central do Brasil, ele declinou até o final do 
primeiro mandato do Governo FHC. Em aparente paradoxo, o PIB 
agrícola se elevou durante todo esse período, demonstrando não 
haver correlação entre as duas séries... E muito menos causalidade! 

As fontes de recursos para o crédito rural se alteraram. Os 
recursos obrigatórios (alíquota de 34% dos depósitos a vista com 
remuneração de 5,5% aa) que atingiam cerca da metade entre 2006 
e 2011, em 2012 baixaram para 34% em contrapartida da alta da 
participação dos depósitos de poupança rural (de 18,7% para 31,8%) 
no mesmo período. Fundos constitucionais (FCO, FNE, FINOR) 
giraram em torno de 8%, enquanto o BNDES apoia, crescentemente, 
atingindo 9,9%. Pouco se usa de recursos livres para financiar o 
agronegócio – menos de 5% – apesar de o Brasil ter se tornado “o 
celeiro do mundo”. Bancos privados só emprestam obrigados. 

No Brasil, o subsídio está, basicamente, no crédito agrícola. 
Este possui taxa de juros não só abaixo da taxa de referência do 
mercado de dinheiro, como também seu custo chega a ser inferior às 
variações do índice geral de preços. Dessa forma, há a tradição 
histórica dos produtores adotarem a “regra do terço” em seus 
financiamentos: 1/3 com recursos próprios, 1/3 em crédito comercial 
dos fornecedores de insumos e maquinarias e 1/3 em crédito 
bancário. 

O subsídio agrícola ao crédito rural no Brasil é relativamente 
diminuto face às experiências de outros países, sendo equivalente de 
3 a 4% da renda agrícola. Nos Estados Unidos, atinge 18%. Na 
Europa, chega a 34% dessa renda. Lá o Estado chega a subsidiar até 
90% não é no crédito, mas sim no prêmio do seguro rural. 

A adoção de política preventiva, seja via seguro rural, seja via 
instrumentos de hedge no mercado de derivativos, para a 
agrobusiness exportador, seria o caminho para se evitar os 
recorrentes perdões das dívidas propostos pela “bancada ruralista”. 
Em dezembro de 2003, foi implantada nova legislação referente a 
esse seguro, cujo objetivo principal é garantir 70% da renda em caso 
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de sinistro climático. O Banco do Brasil já condiciona o financiamento 
de custeio à aquisição do seguro. 

O governo brasileiro pretende adotar mecanismos capazes de 
assegurar a convergência entre o valor do prêmio pago pelo produtor 
e o julgado pela a seguradora economicamente viável. Assim, os 
riscos climáticos e sanitários seriam mitigados com o seguro rural e 
os riscos de mercado, com o mercado formal de derivativos 
agropecuários em operações de hedge. As transações com derivativos 
envolveriam instrumentos contratuais de venda antecipada e 
proteção contra variações cambiais. Tratar-se-ia de transição 
histórica: da economia de endividamento, via BB, para economia de 
mercado de capitais, via seguradoras ou BM&F. 

Também   a História do Financiamento Imobiliário no Brasil 
pode ser sintetizada. No final do regime militar (1979-1982), com a 
pref ixação da correção monetár ia e o choque cambia l 
(maxidesvalorização da moeda nacional) e consequente choque 
inflacionário, sob o comando do Delfim Netto, provocou-se, 
inicialmente, o aumento da contratação, e, posteriormente, a 
inadimplência dos mutuários.  

O período 1983-1986 foi “a crise do sub-prime brasileira”, 
inclusive com a quebra do BNH e a criação do FCVS (Fundo de 
Compensação da Variação Salarial), dívida pública que só será 
resgatada em 2027. A gestão da massa de inadimplência manteve-se 
até 2001 (com sua transferência para a EMGEA) sem expansão 
significativa do crédito imobiliário, exceto a derivada do 
“Margaridaço” (originada com a Ministra Margarida Procópio do 
Governo Collor), a alta artificial da concessão de crédito habitacional 
sem avaliação de risco, realizada em 1991. A sociedade brasileira 
ficou, praticamente, 20 anos (1983-2003) sem acesso fácil ao crédito 
imobiliário! 

No final de 2004, levei um estudo de minha equipe da VIFIN ao 
presidente da Caixa, Jorge Mattoso, mostrando que a Caixa não 
concedia crédito imobiliário com recursos dos depósitos de poupança 
desde 1992, pois estava “sobreaplicada” acima de 65% da 
exigibilidade. Tomamos a decisão de transferir esses recursos até 
então aplicados em Tesouraria de volta ao financiamento do SBPE. A 
VIURB, Vice-presidência de Desenvolvimento Urbano, foi mudada em 
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abril de 2005, assumindo-a o Jorge Hereda, atual presidente da 
Caixa. Desde então, houve um re-evolução no crédito imobiliário no 
Brasil, acentuada pelo programa social MCMV (Minha Casa Minha 
Vida)! 

A média anual do financiamento imobiliário por governo foi a 
seguinte: FHC, 181,6 mil; Lula, 474 mil; Dilma, 1.095,5 mil. Dois 
terços (2/3) dos financiamentos habitacionais na história brasileira 
foram realizados entre 2003 e 2016 com 11.438.610 contratações. 

O maior programa de distribuição de riqueza familiar na história 
brasileira foi implementado através do Minha Casa Minha Vida 
(MCMV). Em 11 anos, a média anual entre 2008 e 2018 foi de 875 
mil UHs financiadas. Entre 2010 e 2015, essa média chegou a 
ultrapassar um milhão: 1,016 milhão UHs. 

O crédito imobiliário cresceu mais rapidamente entre todas as 
modalidades de financiamentos. Sua participação no PIB, mesmo 
subestimada pelo Banco Central, em 2013 atingiu 8,2%. Certamente, 
alcançaria 12% até o final da década, caso não houvesse o golpe.  

Porém, está em um patamar bem inferior ao dos países com 
“bolha imobiliária” na primeira década do século XXI, como Estados 
Unidos (68,8%) e Espanha. Nesses houve securitização do crédito 
imobiliário.  

Há vantagens de emissão de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários (CRI):  

1. realização de lucro antecipada;  

2. redução dos riscos pela transferência para companhias 
securitizadoras e, daí, para investidores institucionais (fundos 
de pensão); e  

3. ganho de liquidez com a maior rotação de capital para a 
concessão de novo crédito.  

Finalmente, vale citar a área estratégica de negócio bancário 
relacionada à mobilidade social. A Classe Média (C) passou de 38%, 
em 2002, para 55,3%, em 2012, e as Classes AB passaram de 7,4% 
para 11,7%. Cerca de 104 milhões de pessoas pertenciam à Classe 
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Média, cujo limite inferior de renda é R$ 291 per capita. Ela tinha 
então 37 milhões de pessoas a mais em relação a uma década atrás. 

Com isso, o País passou a ter cerca de 3,5 milhões de vendas 
anuais de automóveis e se aproximou de 2 milhões de motos. O 
índice de habitantes por veículo (5,7) ainda era relativamente alto. O 
financiamento a veículo ficou estacionado em torno de 7% do saldo 
total de crédito. O País tem o 4º. maior mercado de automóveis do 
mundo em vendas, embora seja o 7º. maior produtor. Da sua frota de 
40,8 milhões de veículos somente 30% é segurada. Portanto, tanto 
em financiamento, como em vendas de seguros, esta área 
automobilística possuiria um futuro promissor no Brasil. 

Cabe, por fim, registrar embora o País tenha chegado a ser o 
7º. maior PIB no ranking mundial de 2013, na relação prêmios / PIB 
(3,7%) ele ficou em 13o. lugar com apenas 1,88% do mercado 
global. Havia apenas 10% das residências seguradas, planos de 
saúde cobriam 24% da população e planos odontológicos, 8%. Como 
29,7% será a parcela de idosos na população brasileira, em 2050, 
haveria imensa janela de oportunidade histórica aberta para os 
negócios bancários nas áreas de seguros, previdência complementar 
e crédito consignado para aposentados.  

O crédito educativo (também consignado no primeiro emprego) 
seria outra oportunidade, em um País futuro exportador de petróleo, 
cujo Fundo Social de Riqueza Soberana investiria 75% em Educação e 
25% em Saúde. A qualidade de vida do povo brasileiro melhoraria 
muito se não tivesse ocorrido um golpe semi-parlamentarista contra 
o Social-Desenvolvimentismo. 

Sistema de Pagamentos 247: durante todas as horas e todos os 
dias 

Hoje, o pagamento feito pelos canais bancários é por meio de 
débito em conta corrente via TED ou DOC. O valor chega ao 
destinatário no mesmo dia, se feito no horário definido pelos bancos, 
das 6h30 às 17h, em dias úteis. Pode levar de 5 a 30 minutos. A 
transferência custa ao cliente uma tarifa definida por banco ou por 
transação, ou, ainda, em pacotes oferecidos de acordo com o perfil 
de cada cliente. 
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O preço de cada transação deverá ser reduzido para centavos, 
quando um sistema de pagamentos instantâneos permitir redução de 
custos fixos, porque o custo marginal digital é quase zero. A operação 
será completada em até 10 segundos. Poderá ser feita 24 horas por 
dia, sete dias por semana, durante o ano todo.  

Substituirá os pagamentos em espécie feito pessoa a pessoa. 
Uma informa a opção de pagamento e o valor da compra em seu 
celular, outra seleciona no seu smartphone o cartão a ser utilizado e a 
forma de pagamento: débito ou crédito. Aproxima o celular do outro 
e digita a senha do seu cartão. Pronto, pagamento já realizado! 

Além da concessão ou tomada de crédito, duas outras funções 
básicas dos bancos – essa de viabilizar um sistema de pagamentos 
de varejo instantâneo e outra de captar ou oferecer oportunidades de 
investimentos financeiros aos seus clientes – justificam retomar o 
programa de “bancarização”, adotado no primeiro governo Lula, isto 
é, conceder acesso popular a bancos. 

O UPI é uma solução mobile de pagamento instantâneo, 
utilizada para efetuar transferências interbancárias de pessoa para 
pessoa e pagamentos de comerciantes. O sistema foi desenvolvido 
em abril 2016 pelo National Payments Corporation of India (NPCI). 
Hoje, um a cada dois indianos possuem uma conta na plataforma.  

Na China, o WeChat transformou os pagamentos. Lá não se 
anda mais com cartão de crédito e/ou papel-moeda. Há bares e 
restaurantes, inclusive, onde nem precisa fazer o pedido para um 
garçom, basta escanear um código QR da mesa, escolher o desejado, 
pagar pelo seu dispositivo móvel e recebe o desejado em sua mesa. 

Mais de 4 mil suecos implantaram microchips em suas mãos. 
Isso lhes permite pagar por viagens de trem e comida, ou entrar em 
escritórios sem chave, com um aceno. Restaurantes, ônibus, 
estacionamentos e até mesmo banheiros pagos dependem de cliques 
em lugar de dinheiro em espécie. Metade dos varejistas da Suécia 
preveem deixar de aceitar cédulas antes de 2025. 

O BharatQR é um sistema de pagamento integrado indiano 
desenvolvido em 2016 pelo NPCI, Visa, MasterCard e American 
Express. O sistema padronizou o uso de QR Codes para realizar 
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pagamentos, diminuindo a necessidade do uso de máquinas de 
cartão. 

Predominantemente impulsionada pelo universo on-line, a 
ruptura digital traz à tona a discussão do O2O (Online-to-Offline). 
Estimular a concorrência é importante para ampliar serviços 
bancários populares. Um banco pioneiro lançará um sistema de 
pagamento biométrico por meio da sua rede, permitindo transações 
financeiras on-line em pontos de venda usando essa autenticação 
como modo de segurança.  

Esse, como exemplo, é um ponto de um programa avançado 
para uma Frente Ampla Democrática (do centro à extrema-esquerda) 
apresentar na próxima eleição presidencial brasileira: eliminar a 
possibilidade de existir os “geddeis”. Está “moeda-nacional” é uma 
referência às “impressões digitais” do ex-ministro Geddel Vieira Lima 
encontradas nos R$ 51 milhões em espécie, distribuídos em malas e 
caixas. 

Os combates à corrupção, à lavagem de dinheiro-sujo e à 
sonegação fiscal avançarão com o fim da impessoalidade nos 
pagamentos. Estes deixarão “pegadas eletrônicas” para serem 
rastreadas por big-data, isto é, pesquisa em grandes bancos de 
dados. 

Desincentivar o uso do dinheiro em espécie, além da redução 
dos custos com guarda e transporte de numerário, possibilitará a 
redução das despesas administrativas dos bancos cobradas no spread 
do crédito. Mitigará também os riscos de lavagem de dinheiro e 
assaltos, seja às agências e ATMs, seja às pessoas físicas. 

Os diversos programas partidários, quando há fragmentação 
dos partidos como no Brasil, cada qual com seu cacique, são um 
grande problema para as tentativas de união ou formação de uma 
Frente Ampla de centro à esquerda contra a direita. Assim quando 
um programa é específico, as diferenças devem ser abordadas e 
superadas por consenso. 

Progressistas tendem a falar sobre programas. Mas os 
programas não são só o que a maioria dos brasileiros quer saber. A 
maioria quer saber o que o candidato apoiador defende, se seus 
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valores são os valores “certos” face ao seu moralismo, quais são seus 
princípios, em qual direção moral seu candidato quer levar o país. 

No discurso público, valores superam programas, princípios 
estão acima de programas, direções políticas triunfam sobre 
programas. Valores, princípios, e direções políticas são exatamente as 
coisas possíveis de unir progressistas, se eles forem criados 
corretamente. A razão deles poderem nos unir é eles estarem 
conceitualmente acima de todas as coisas capazes de nos dividir. 

Por exemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, a mais notável 
congressista de esquerda do Partido Democrata norte-americano, 
lançou um esboço amplo de uma visão para o Green New Deal, um 
plano para combater a injustiça econômica e racial, enquanto luta 
contra a mudança climática. O documento também endossa a saúde 
universal, uma garantia de emprego e a educação superior gratuita. 

Em uma fase de debate preparatória para impedir reeleição de 
populistas de direita – o capitão aqui, o bilionário lá –, é necessário 
arregimentar apoios em defesa de um programa comum. Nele se 
corrigirá erros cometidos no governo social-desenvolvimentista 
(2003-2014), como o “capitalismo de compadrio”, e se avançarão 
propostas para uma boa vida durante todas as horas e todos os dias. 

Desempenho dos Bancos Públicos sob a Ideologia do Estado 
Mínimo 

A ideia-fixa do “Posto Ipiranga”, oportunista ex-banqueiro de 
negócios com “carta-branca” do capitão para fazer o que quiser no 
comando centralizado do ministério da Economia, é até 2022, se 
cumprir todo o mandato, deixar o Estado mínimo. Pretende cortar os 
direitos previdenciários e salariais dos servidores públicos. Isto 
permitiria, em tese neoliberal, o corte de gastos públicos e, em 
consequência, menores impostos. 

Em sua cartilha ortodoxa, parece só constar o conceito de 
“crowding-out”, isto é, um Efeito Esvaziamento do setor privado pelo 
setor público. Em visão estática, se o Estado deixasse um vácuo, a 
economia brasileira não se esvaziaria por conta da ocupação 
automática por parte do setor privado. Ledo engano. As Contas 
Nacionais de 2019 já registraram a falta de dinamismo econômico. A 
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economia brasileira rasteja sem o investimento público substituir o 
investimento privado inibido por pessimismo. 

Ele pouco se importou. Quanto à taxa de câmbio, disse no dia 5 
de março de 2020: “Eu estou dizendo que é um câmbio que flutua, se 
eu fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível” [R$ 5]. Dez dias 
depois, dito e feito: passou esse nível. Ele não renunciará face ao 
reconhecimento público e notório da “muita besteira” feita por ele?! 

Em relação ao BNDES, os banqueiros de negócios sempre 
acreditaram: uma eventual redução nos desembolsos para grandes 
empresas poderia estimular a busca pelo mercado de capitais. 
Abririam oportunidades de ganhos de capital por eles. 

Com a desaceleração dos investimentos em 2019 e a percepção 
de as empresas praticamente não terem recorrido a crédito bancário, 
economistas neoliberais aumentam a fila dos “arrependidos” em 
relação a apoiar o golpismo e a volta dos militares ao Poder Executivo 
pela via eleitoral. Quem não briga contra números já reconhece o 
impacto paralisante da retomada da economia, devido ao 
encolhimento dos bancos públicos. O mercado de capitais só é capaz 
de suprir uma parte dessa lacuna, mas não atende a projetos de 
investimentos com longo prazo de maturação. 

Os prepostos do ministro passaram todo o ano passado fazendo 
o desmanche dos bancos estatais, vendendo seus ativos e os 
descapitalizando. Ao contrário do anunciado antes, esse processo de 
privatização de patrimônio público não foi acompanhado de maior 
concorrência no sistema bancário. Isto ocorreu justamente em um 
ano quando o país precisava estruturar projetos de infraestrutura 
para atrair capital estrangeiro e dar incentivos à recuperação via taxa 
de retorno alavancada por crédito público. 

A captação das companhias não financeiras com desembolsos 
do BNDES e emissão primária de dívida corporativa, inclusive em 
dólares, além de ações, somava R$ 341,2 bilhões em 12 meses até 
outubro de 2019, segundo levantamento do Centro de Estudos do 
Mercado de Capitais (CEMEC-FIPE). O volume era 5,6% superior ao 
pico de R$ 323,1 bilhões de 2014 apenas em termos nominais. 

A composição desse financiamento, porém, era bem distinta. 
Em 2014, os desembolsos do BNDES participavam com R$ 187,8 
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bilhões, e as emissões a mercado, com R$ 135,3 bilhões. Até outubro 
de 2019, os desembolsos do BNDES recuaram para R$ 62,1 bilhões, 
enquanto emissões de dívida e ações somavam R$ 279,1 bilhões. 

O CEMEC distorce a realidade ao mensurar só valores nominais. 
Os números divulgados no balanço do BNDES mostraram como o 
banco segue encolhendo. Seus desembolsos somaram R$ 55,3 
bilhões em 2019, queda de 20% frente ao ano anterior, atingindo o 
menor nível desde 1996, considerando valores deflacionados. Seu 
auge em termos reais ocorreu durante sua atuação cíclica 
(2009-2014), em média de mais de cinco vezes! 

Os dados revelam a queda dos desembolsos ter sido 
disseminada entre os grandes segmentos. As liberações para a 
indústria recuaram 28%, para R$ 8,816 bilhões. Para infraestrutura, a 
queda foi de 20%, para R$ 24,4 bilhões. Para comércio e serviços 
recuaram 48%, para R$ 6,222 bilhões. Exceção foi o desembolso 
para a agropecuária: totalizou R$ 15,87 bilhões com variação positiva 
de 8%. 

A liberação de recursos para micro, pequenas e médias 
empresas (MPMEs) respondeu por 48,4% do desembolso total no ano 
passado, atingindo R$ 26,78 bilhões. Esse valor, porém, foi 13% 
menor em relação ao ano anterior, o último do governo golpista 
temeroso. De acordo com o banco, houve 265.129 operações com 
MPMEs no ano passado, queda de 11% sobre 2018. O discurso oficial 
fracassou. 

O mercado de capitais tem dificuldade de atender empresas de 
médio e pequeno porte. Elas não lançam debêntures nem abrem 
capital. 

Outro atrativo do BNDES diz respeito a prazos maiores. Em 
2014, os desembolsos do BNDES para 15 anos ou mais 
representavam 15% dos desembolsos totais do banco. Em 2019, a 
emissão de debêntures – cerca de 60% da dívida corporativa – com 
esse prazo não superava 3% do total.  Em 2014, emissões de 
debêntures em sete anos representavam 21% do total, esse 
percentual subiu para 35% nos 12 meses até novembro de 2019.  

Foi falseada a hipótese de “o BNDES impedir o desenvolvimento 
do mercado de capitais”. Apesar de seu desmanche simultâneo, em 
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razão da Taxa de Longo Prazo (TLP) se colocar acima (5,09% aa) da 
taxa de referência Selic (4,25% aa), base para remuneração das 
debêntures, o juro abaixado com muito atraso pelo Banco Central do 
Brasil foi, de fato, o decisivo para esse movimento do mercado de 
capitais. Em fase de desalavancagem financeira, as empresas não-
financeiras buscaram trocas de passivo com captações mais baratas. 
Segundo a ANBIMA, 35% das debêntures emitidas em 2019 tinham o 
objetivo de refinanciamento.  

A tendência de queda estrutural dos juros básicos (CDI) de 
2003 a 2014 foi inversa à trajetória de alta dos investimentos. Desde 
a Grande Depressão, com a volta da Velha Matriz Neoliberal, houve 
uma quebra da correlação entre queda dos juros e aumento de 
investimento (FBCF) na economia brasileira.  

Após o golpe, os investimentos caíram mesmo com a queda 
atrasada dos juros a partir de outubro de 2016, quando a inflação já 
tinha caído desde fevereiro. Com a queda forte da inflação de 
alimentos, o Banco Central resolveu baixar lentamente 10 pontos 
percentuais na Selic. Mas a FBCF permanece no patamar de 15% do 
PIB desde 2016 contra a taxa de investimento de 21% de 2010 a 
2014. Não se investe com alta capacidade ociosa por falta de 
demanda efetiva. 

Quanto à irresponsabilidade de acusação leviana e sem 
conhecimento de causa contra uma imaginária “caixa-preta” do 
BNDES, depois de consultar mais de três milhões de mensagens, e-
mails, ligações telefônicas, mais de 400 mil documentos e de ter 
ouvido dezenas de pessoas, a auditoria estrangeira não detectou 
nenhum sinal de comportamentos ilícitos relacionados à corrupção ou 
a favorecimento. Não houve ingerência indevida nos processos da 
instituição. O crime foi a falsa acusação por provocar dano moral aos 
funcionários íntegros do BNDES. 

Os incentivos às maiores empresas exportadoras brasileiras e à 
energia só são criticados por economistas com desconhecimento de 
planejamento indicativo estratégico para a construção de uma Nação 
autônoma. Em nome de imaginária “isonomia”, dão uma desculpa 
pela omissão ou inépcia para planejar o desenvolvimento 
socioeconômico. 
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BNDESPar, como toda carteira de renda variável, exige seleção 
cíclica. Em alta da bolsa de valores, com a baixa do juro, a carteira 
decola, propiciando ganhos de capital extraordinários. Essa tendência 
deve ser aproveitada para vender participações. Economistas social-
desenvolvimentistas não são contra a política de vender suas ações. 

São contra a apressada transferência de recursos para a União. 
O valor chegou a R$ 142,2 bilhões no ano passado. Desse total, R$ 
123 bilhões foram devoluções ao Tesouro: R$ 100 bilhões de 
antecipação e R$ 23 bilhões em pagamentos ordinários. Mais R$ 9,5 
bilhões foram pagos em dividendos e R$ 9,7 bilhões em tributos. 

Também a CAIXA realizou o pagamento não obrigatório por 
contrato de R$ 11,35 bilhões de Instrumento Híbrido de Capital e 
Dívida ao Tesouro Nacional. Descapitalizando-se para fazer 
alavancagem financeira, sua carteira de crédito ampla ficou 
estagnada em R$ 694,5 bilhões no ano passado. Seu lucro líquido (R$ 
21,1 bilhões) dobrou por conta de reversão de provisões para crédito 
de liquidação duvidosa (PCLD), venda de ações da Petrobras e NTN-
B. O Programa MCMV só contratou 318 mil UH, ¼ do necessário. 

BNDES, da mesma forma, teve lucro líquido recorde de R$ 
17,72 bilhões em 2019, alta de 164% sobre 2018, quando o 
resultado foi de R$ 6,71 bilhões. O desempenho foi puxado pela 
venda de ações de empresas nas quais o banco tem participação 
societária: R$ 11,4 bilhões. 

Por que o czar do ministério da Economia não ousa privatizar 
esses bancos? Não só por sua defesa por servidores e cidadãos 
nacionalistas. No ano passado, 87% dos dividendos e participações 
pagos à União vieram dos bancos públicos federais. Foram R$ 18,5 
bilhões provenientes das instituições financeiras, em relação ao total 
de R$ 21,2 bilhões. Os recursos enviados ao Tesouro Nacional com 
origem nos bancos cresceram mais de 160% na comparação com 
2018, quando ficaram em R$ 7 bilhões. 

Entre todas as estatais, o BNDES apareceu na liderança em 
2019, com R$ 9,6 bilhões destinados ao governo federal, seguido por 
CAIXA (R$ 4,8 bilhões) e BB (R$ 3,7 bilhões). Na sequência, 
apareceram duas empresas de fora do sistema financeiro: Petrobras 
(R$ 1,3 bilhão) e Eletrobrás (R$ 476 milhões). Essas cinco somaram 
95,6% do total de dividendos distribuídos ao Tesouro Nacional. 
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