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Sumário executivo
Trabalhos anteriores do CEMEC têm demostrado que a permanência de altas taxas reais de
juros nas últimas décadas tem constituído o principal fator de inibição do desenvolvimento do
mercado de capitais brasileiro. Esse fator foi combinado nos últimos anos pela forte expansão
das operações de crédito subsidiado do BNDES, contratadas principalmente por empresas
grandes, as mais qualificadas para se financiar no mercado de capitais mediante a emissão de
instrumentos de dívida.
Em artigo publicado na Revista da ABRASCA1, face à evolução favorável da conjuntura
econômica e principalmente das expectativas de mercado para os juros e a permanência da
nova política do BNDES, foi caracterizada a perspectiva de um cenário promissor para o
mercado de capitais.
A redução da inflação e da taxa de juros superaram as expectativas, a expectativa de
crescimento das empresas se elevou e o mercado de ações foi ainda favorecido pela
permanência do quadro de alta liquidez no mercado internacional e forte valorização das
bolsas internacionais, promovendo significativa participação dos investidores estrangeiros na
bolsa brasileira.
Em síntese, as principais conclusões do trabalho são as seguintes:
1. A evolução dos principais indicadores de atividade do mercado de capitais em 2017
evidencia uma forte resposta positiva à queda da taxa de juros à redução da oferta de
credito subsidiado do BNDES. O forte crescimento das emissões primárias de ações
(IPO e follow‐on) e de dívida corporativa fez com que o volume de recursos captados
no mercado de capitais atingisse R$ 173 bilhões, o maior valor observado desde 2005,
início do período sob exame.
2. A participação dos recursos de dívida captados no mercado de capitais no exigível
financeiro consolidado das empresas atingiu cerca de 18%2, o maior porcentual desde
2008. Por sua vez, a estimativa do padrão de financiamento dos investimentos de
empresas e famílias mostra que ações e títulos de dívida contribuíram com 11,7% dos
recursos totais em 2017, o segundo maior porcentual desde 2005, com aumento de
2,5 p.p. em relação a 2013.
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(2017) Rocca, Carlos A. e Santos Jr., Lauro Modesto ‐ Cenário é Promissor para o Mercado de Capitais
Brasileiro – Revista da ABRASCA.
2
O porcentual é de 13,6% quando se inclui apenas as debentures colocadas no mercado, excluindo,
portanto, o saldo desses papeis existe no ativo das instituições financeiras
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3. Se forem realizadas as expectativas de mercado para o cenário doméstico, com
aceleração do crescimento e manutenção de baixas taxas de juros para 2018 e 2019 3,
existem razões para acreditar na continuidade do crescimento do volume de
operações e do aumento da participação do mercado de capitais no financiamento das
empresas e dos investimentos. É importante registrar ainda que os avanços da
regulação do BACEN, ao criar o registro centralizado de direitos creditórios dados em
garantia em operações financeiras e ao anunciar a regulamentação das sociedades de
crédito direto e das sociedades de empréstimos entre pessoas 4, deve reforçar
consideravelmente a participação de instrumentos do mercado de capitais no
fornecimento de recursos para o financiamento de capital de giro.
4. O desempenho recente dos mercados domésticos está refletindo a expectativa de
continuidade do ajuste fiscal e outras reformas favoráveis ao ambiente ao ambiente
de negócios no novo mandato presidencial. No plano internacional, tem prevalecido
também a expectativa de um cenário benigno, caracterizado pelo crescimento
sincronizado e relativamente elevado das maiores economias e das economias
emergentes, acompanhado de um retorno à “normalidade” das políticas monetárias
dos principais países, com elevação gradual das taxas de juros.
5. Entretanto, é indispensável reconhecer a existência de riscos. No panorama
doméstico, trata‐se principalmente da dificuldade de aprovação e do apoio do futuro
governo às medidas indispensáveis para o ajuste fiscal de modo a sustentar as
projeções de estabilização e posterior redução da carga da dívida em relação ao PIB.
Na ausência dessas medidas e ou das condições para sustentar as expectativas de sua
implementação, será impraticável manter baixas taxas de juros e a própria
recuperação do crescimento. No plano internacional, ao lado das questões
geopolíticas, existem preocupações com a valorização excessiva de ativos ao redor do
mundo5, impulsionada pela manutenção de elevada liquidez durante muitos anos,
podendo caracterizar uma “bolha” cujo estouro poderia disparar uma nova crise
financeira internacional.

3

No Relatório FOCUS do BACEN de 19/01/2017, as expectativas eram de 2,70% e de 2,99% para o
crescimento do PIB e de 2,69%a.a e 3,69%a.a para a taxa real de juros ex‐ante, respectivamente para
2018 e 2019.
4
V. Lei 13.476 de 28/09/2017 criou o registro centralizado de gravames e ônus; a Resolução CMN 4593
da mesma data, a vigorar em 180 dias, regulou o assunto no âmbito das instituições financeiras; edital
de consulta pública 55/2017 divulgou minuta de resolução regulando as sociedades de crédito direto e
as sociedades de empréstimo entre pessoas.
5
V, por exemplo The Economist, Asset Prices – The bubble without any fizz – October 17th – 13th – pg.
23; BIS Quartely Review A paradoxically tightening., 07/12/2017.
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1. Introdução
Em trabalho do CEMEC realizado no início de 2017 e divulgado em meados daquele ano na
Revista da ABRASCA6 , argumentou‐se que a realização das expectativas que prevaleciam para
o cenário macroeconômico e o novo posicionamento do BNDES configuravam um cenário
favorável para o desenvolvimento do mercado de capitais e o resgate de sua funcionalidade
como principal fonte de recursos de longo prazo no país. Essas expectativas incluíam a queda
da inflação, perspectiva de ajuste gradual das contas públicas, redução da parcela de crédito
direcionado e a criação de condições para uma queda sustentável da taxa real de juros.
A partir daquela data, em grande medida as expectativas se realizaram, excedendo até as
projeções mais otimistas para a queda da inflação e da taxa de juros. O objetivo desta Nota
CEMEC 01/2018 é verificar em que medida o mercado de capitais tem reagido favoravelmente
ao novo cenário de modo a resgatar sua funcionalidade no financiamento da economia
brasileira e a partir daí formular algumas considerações sobre o que se pode esperar para 2018
e 2019, levando em conta as expectativas de mercado para os cenários doméstico e
internacional.
Na segunda parte, após esta introdução, é apresentado um resumo das evidências e
conclusões de trabalhos anteriores do CEMEC quanto aos fatores que historicamente tem
inibido o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Na terceira parte são
apresentadas alguns indicadores do desempenho recente do mercado de capitais com foco
nas emissões primárias de instrumentos de dívida corporativa e ações. Na quarta parte são
apresentados os indicadores que medem a participação do mercado de capitais no
financiamento das empresas e na quinta parte é examinada sua participação no financiamento
de investimentos até o período anual terminado no terceiro trimestre de 2017. Na sexta e
última parte são apresentadas as conclusões e a formulação de perspectivas para 2018 e 2019
na hipótese em que as expectativas de mercado sejam confirmadas pela realidade, além da
identificação de alguns riscos provenientes do cenário doméstico e do mercado internacional.
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(2017) Rocca, Carlos A. e Santos Jr., Lauro Modesto ‐ Cenário é Promissor para o Mercado de Capitais
Brasileiro – Revista da ABRASCA.
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2. Fatores que tem inibido o mercado de capitais brasileiro
Não obstante a qualidade de sua regulação e da infraestrutura de seus mercados de ativos
financeiros e derivativos, o mercado de capitais brasileiro tem apresentado sinais de
estagnação ou no máximo crescimento modesto nos últimos anos. Ao mesmo tempo em que
seus instrumentos e veículos

7

respondem por cerca de 2/3 da mobilização da poupança

financeira, sua participação no financiamento das empresas e dos investimentos é modesta e
praticamente parou de crescer depois do ciclo favorável que prevaleceu até a crise de 2008.
Como tem sido enfatizado em vários trabalhos do CEMEC8, o mercado de capitais tem sido
especialmente afetado pelo cenário macroeconômico desfavorável9. No mercado de ações,
além da redução do número e do volume de emissões primarias até 2016, tem sido mantida a
característica de que apenas uma pequena proporção de empresas grandes capta recursos
nesse mercado, mediante a realização de grandes emissões, intermediadas por grandes
bancos, absorvidas principalmente por grandes investidores, com grande participação de
investidores estrangeiros. Verifica‐se que menos de 5% das empresas grandes são companhias
de capital aberto, enquanto que apenas 8% delas fizeram emissões de ações ou de títulos de
dívida no período de cinco anos anteriores a 2015. Apesar das medidas de incentivo adotadas
nos últimos anos para estimular a abertura de capital de empresas de menor porte, apenas
uma dezena de empresas está no mercado de acesso e o número de empresas listadas tem
caído nos últimos anos. A base de investidores pessoas físicas, que é um fator relevante para
sustentar um mercado de acesso dinâmico, é de apenas 0,3% da população10 , número que
compara com média de 5% dos emergentes, 7% na Índia, 13% nos EUA, 5% na China.
A permanência de elevadas taxas reais de juros por períodos longos é o principal fator de
inibição do desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Nesse contexto, para competir
junto aos investidores com títulos públicos com risco de crédito soberano, elevada liquidez e
alternativas de indexação isentas de risco de mercado, as ações, investimento de risco de
mercado elevado, deveriam oferecer prêmio de risco excepcionalmente elevado. Nessas
condições, o custo de capital próprio das empresas atinge nível muito superior à taxa de
retorno que a maioria das empresas tem condições de oferecer, ao mesmo tempo em que os
7

Os principais veículos do mercado de capitais são os investidores institucionais: fundos de
investimento, fundos de pensão, planos de previdência aberta e companhias de seguros.
8
V. por exemplo (2013) Rocca, Carlos A e Santos Jr. Lauro Modesto – Elementos para uma estratégia
nacional de acesso ao mercado de capitais: Diagnóstico e Propostas‐ Estudos IBMEC 7‐ Ed. Publit
9
V. também (2017) Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho – Fragilidades e desafios do mercado de capitais
brasileiro ‐ Cap. 10 de Fabio Giambiagi e Mansueto Facundo de Almeida Jr. – Retomada do Crescimento
‐ Diagnóstico e Propostas – Rio de Janeiro, Elsevier – 2017.
10
Estima‐se a existência de apenas 0,1% da população de investidores ativos.
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títulos públicos atraem as preferências dos investidores. Não é surpreendente, portanto que
desde a adoção do Plano Real em 1994, salvo em determinados períodos curtos, a
rentabilidade acumulada das ações tem sido muito inferior à oferecida pelos títulos públicos.
O Gráfico 01 mostra que o número de emissões primarias, incluindo “IPOs” e operações de
“follow on” apresenta correlação negativa significativa (quase ‐0,90) com o custo de capital
próprio 11, este influenciado diretamente pela taxa real de juros dos títulos públicos.

GRÁFICO 01
CORRELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE EMISSÕES PRIMARIAS DE AÇÕES E O CUSTO DE CAPITAL
PRÓPRIO NO BRASIL

Fonte: CEMEC, B3 e ANBIMA Elaboração: CEMEC
Note‐se que o período de 2006 e 2007, quando ocorreu o ciclo mais importante de emissões
primarias dos últimos anos, coincide com o custo de capital próprio no menor nível de todo o
período considerado no Gráfico 01. Verifica‐se também que em 2006 e 2007, cerca de 40% dos
desinvestimentos feitos pelo Fundos de Investimentos em Participações (FIPs) adotaram a
abertura de capital (IPO) como estratégia de desinvestimento, com impacto positivo sobre o

11

Fonte: CEMEC
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número de empresas de capital aberto. No período posterior, em que o custo de capital
próprio de mantem em nível elevado, o número de empresas abertas cai 14%, com redução
continuada de 404 empresas em 2007, para apenas 349 em 2016. Verificou‐se12 também que
o número de deslistagens voluntarias está positivamente correlacionado com o custo do
capital próprio.
No mercado de renda fixa, taxas mais elevadas de juros de títulos públicos deslocam a
poupança financeira de papeis de dívida corporativa, ao mesmo tempo em que o aumento do
custo desses papeis desestimula sua utilização como fonte de recursos das empresas. O
Gráfico 02 resume a evidência da alta correlação negativa (‐0,807) existente entre a emissão
de debentures de empresas não financeiras.
GRÁFICO 02
VOLUME DE EMISSÕES DE DEBENTURES (EX LEASING) E TAXA DE JUROS

Fonte: BACEN, B3 e ANBIMA Elaboração: CEMEC
Acresce notar que após 2010 a forte expansão da oferta de crédito a taxas subsidiadas do
BNDES, em sua maior parte destinado a empresas grandes e qualificadas para emitir papeis de
dívida, passou a representar a melhor alternativa de endividamento para essas empresas. Da
12

(2017) Rocca, Carlos A. e Santos Jr., Lauro Modesto ‐ Cenário é Promissor para o Mercado de Capitais
Brasileiro – Revista da ABRASCA.
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mesma forma que nas ações, verifica‐se a preferência dos investidores pelos títulos da dívida
pública, que oferecem uma combinação de risco, retorno e liquidez criando condições com as
quais os títulos privados enfrentam enorme dificuldade para competir.
3. Mercado de capitais reage positivamente ao novo cenário em 2017
3.1 O cenário econômico de 2017 e o mercado de capitais
No mercado de renda fixa, a mudança de cenário favoravelmente ao mercado de capitais pode
ser caracterizada por dois componentes. O primeiro é a redução da taxa de juros, iniciada em
2016 e com acentuada queda em 2017, como evidenciado no Gráfico 03.
GRÁFICO 03

Fonte: B3 e Focus Elaboração: CEMEC
Por sua vez, observa‐se considerável redução do custo de capital próprio (Gráfico 04)13 , fator
que combinado com a melhoria das expectativas de resultados das empresas, dá sustentação à
acentuada valorização das ações no mercado. Não obstante deva ser reconhecida a influência

13

No denominado método 1 é utilizada a metodologia utilizada mais amplamente utilizada no mercado
em que a taxa isenta de risco e o prêmio de risco de mercado são os apurados na economia norte
americana, acrescidos do risco pais. Para detalhes, v. TDI CEMEC 02 CUSTO CAPITAL PROPRIO.
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da participação dos investidores estrangeiros14, reforçada pelo cenário de internacional de
grande liquidez, baixas taxas de juros e valorização das bolsas internacionais, não se deve
subestimar o impacto da melhoria do cenário doméstico.
GRÁFICO 04
CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO ‐ MÉDIA DAS EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS DO IBOVESPA

Fonte: CEMEC

O segundo componente é a mudança de posicionamento e da política operacional do BNDES,
anunciada em 2016, que implicou forte redução do desembolso de operações de
financiamento com taxas subsidiadas. Como se observa no Gráfico 05, o volume de
desembolsos do BNDES caiu de R$ 190,4 bilhões em 2013 para R$ 72,8 bilhões nos onze meses
até novembro de 2017, com redução da ordem de 58% na média mensal.

14

O valor da entrada liquida de investidores estrangeiros na bolsa brasileira foi de R$ 14,3 bilhões em
2017, repetindo o mesmo valor de; sua participação nas emissões primarias (IPOs e follow‐on) foi de
54,5% em 2017 e 51,2% em 2016.
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GRÁFICO 05

Fonte: BNDES Elaboração: CEMEC
3.2 Emissões de dívida privada são as maiores desde 2005
No mercado de dívida corporativa, não obstante o crescimento ainda modesto da economia
em 2017, o número e o valor das emissões apresentam significativo crescimento em 2017.
Como se vê no Gráfico 06, em 2017 o número de emissões cresceu quase 10%, acompanhado
de aumento de 33% do volume, atingindo valor de R$ 133,5 bilhões, que já é o maior valor
emitido desde 2005.

11

GRÁFICO 06

Fonte: ANBIMA e B3 Elaboração: CEMEC

Desempenho semelhante se observa no mercado de debentures de empresas não financeiras,
que é o principal instrumento de dívida corporativa. Em 2017 o número de emissões
aumentou 22% com crescimento de volume de 26% sobre o ano anterior, como se observa no
Gráfico 07.
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GRÁFICO 07
EMISSÕES DE DEBENTURES DE EMRPESAS NÃO FINANCEIRAS

Fonte: ANBIMA ‐ Elaboração CEMEC

É interessante registrar também a evolução recente das emissões de notas promissórias e
quotas de fundos de investimento em direitos creditórios, instrumentos relacionados com o
financiamento de prazos médios inferiores aos das debentures.15
No caso das notas promissórias (Gráfico 08), o forte aumento do valor emitido em 2017, da
ordem de 164%, se compara com o crescimento de 25% do número de emissões, revelando
um salto de 137% no valor médio das operações. Embora esse ponto deva ser objeto de
análise mais detalhada, esses números sugerem um aumento de participação de empresas de
maior porte nesse período.

15

É provável que, além da queda da taxa de juros, o aumento da emissão desses instrumentos de prazo
mais curto pode ter sido estimulado também pela forte redução da oferta crédito de capital de giro nos
últimos anos, como se verifica nos dados apresentados adiante.
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GRÁFICO 08
EMISSÕES DE NOTAS PROMISSORIAS

Fonte: ANBIMA e B3 ‐ Elaboração CEMEC

AS emissões de quotas de FIDCs, que tiveram forte queda a partir de 2012 como resulta dos
conhecidos problemas gerados pela ocorrência de fraudes, tiveram sua regulação revista e
aprimorada, e já apresentaram melhor desempenho em 2017, como se observa no Gráfico 09.
Não obstante a queda de cerca de 17% do número de emissões, o volume teve aumento de
152%, revelando também nesse caso um aumento de participação de fundos maiores.

14

GRÁFICO 09
EMISSÕES DE QUOTAS DE FIDCs

Fonte: ANBIMA e B3 ‐ Elaboração CEMEC

3.3 Emissões primarias de ações recuperam crescimento
Em 2017 o número e o volume de emissões primarias de ações tiveram aumento ainda mais
intenso que o ocorrido no mercado de dívida, como se observa no Gráfico 10. O número de
emissões, aumenta 130%, enquanto o volume se eleva em 230%. Em ambos os casos, trata‐se
dos maiores resultados desde 2009.

15

GRÁFICO 10
EMISSÕES DE AÇÕES: IPOs E FOLLOW – ON ‐ NÚMERO E VOLUME DAS EMISSÕES

Fonte: ANBIMA, BNDES e B3 Elaboração: CEMEC
No caso de IPOs, embora o número de operações e seu valor ainda sejam modestos, 2017
representa o renascimento de operações que praticamente deixaram de existir depois de
2013. O valor captado atingiu R$ 14,2 bilhões que é o maior observado desde 2009, com
exceção de 2013, este com R$ 17,3 bilhões.
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GRÁFICO 11
EMISSÕES PRIMARIAS DE AÇÕES “IPO”

Fonte: ANBIMA e B3 ‐ Elaboração CEMEC

As emissões primarias de ações de empresas existentes (folow on) tiveram crescimento mais
robusto e atingiram níveis mais significativos que as emissões de ofertas iniciais (IPO) . Como
se vê no Gráfico 12, com o crescimento de 67% no número de emissões e cerca de 100% no
volume de recursos captados, essas operações atingiram em 2017 o nível mais elevado
observado desde 2009.
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GRÁFICO 12
EMISSÕES PRIMARIAS DE AÇÕES “FOLLOW ON”

Fonte: ANBIMA e B3 ‐ Elaboração CEMEC

3.4 Emissões primarias totais: o maior volume desde 2005
Os números representados no Gráfico 13 demonstram a importância da resposta inicial do
mercado de capitais ao cenário caracterizado em 2017. É o resultado do efeito combinado da
redução da taxa de juros e do custo de capital próprio, atuação de investidores estrangeiros,
redução da oferta de crédito subsidiado, sem contar e o efeito da restrição de crédito
bancário ocorrida nos últimos anos.
As empresas emitiram um valor total de R$ 175 bilhões em dívida e ações, o que representa o
maior valor captado pelas empresas no mercado de capitais desde 2005.
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GRÁFICO 13
EMISSÕES PRIMÁRIASDE INSTRUMENTOS DO MERCADO DE CAPITAIS ‐ INSTRUMENTOS DE
DÍVIDA MAIS AÇÕES

Fonte: ANBIMA e B3 ‐ Elaboração CEMEC

Com a recuperação do mercado de capitais e a mudança de posicionamento do BNDES, os
recursos captados pelas empresas em 2017 superam os desembolsos totais daquele banco,
retomando a posição relativa que se observava em 2006 e 2007 (Gráfico 14). Os números
mostram que em 2017 as emissões totais do mercado de capitais superam em 237,7% os
desembolsos do BNDES, comparativamente aos 146% e 167% verificados em 2006 e 2007
respectivamente. Deve‐se destacar a observação de que em 2017, o volume de emissões de
debentures, o título de dívida de prazo mais longo, atingiu R$ 75,5 bilhões superando os
desembolsos totais do BNDES.
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GRÁFICO 14

Fonte: ANBIMA, BNDES e B3 ‐ Elaboração CEMEC

4. Aumenta a participação do mercado de capitais no financiamento das empresas
O Gráfico 15 apresenta uma estimativa da composição do exigível financeiro consolidado de
todas as empresas não financeiras do país, com base no Modelo de Contas Financeiras do
CEMEC, como porcentagem do PIB. Verifica‐se que após o pico de 2015, que reflete o impacto
da forte desvalorização cambial ocorrida em fins daquele ano sobre a dívida das empresas,
ocorre uma continuada redução da dívida em relação ao PIB, retornado praticamente aos
níveis imediatamente anteriores à crise.
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GRÁFICO 15
COMPOSIÇÃO DO EXIGIVEL FINANCEIRO CONSOLIDADO DE TODAS AS EMPRESAS NÃO
FINANCEIRAS BRASILERAS ‐ % do PIB

Fonte: BACEN, B3, ANBIMA, BNDES, CVM, Tesouro Nacional Elaboração: CEMEC

Não obstante o crescimento de 33% no volume de recursos captados pelas empresas com
novas emissões de instrumentos de dívida corporativa, o aumento da participação do mercado
de capitais no saldo de dívida financeira das empresas é ainda modesto, seja pelo resgate das
operações feitas anteriormente seja pela dimensão do estoque existente. No Gráfico 16 é
apresentada uma estimativa da composição porcentual do exigível financeiro consolidado das
empresas não financeiras.
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GRÁFICO 16
COMPOSIÇÃO PORCENTUAL DO EXIGIVEL FINANCEIRO CONSOLIDADO DE TODAS AS
EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS BRASILEIRAS ‐ % no Total

Fonte: BACEN, B3, ANBIMA, BNDES, CVM e Tesouro Nacional Elaboração: CEMEC
É significativa a mudança de composição das fontes de recursos de dívida das empresas
brasileiras desde 2013. No nível agregado, a redução de participação do BNDES (de 20% para
16%), e de recursos livres (de 30,2% para 23,9%) são compensadas com o aumento das parcela
dos recursos em moeda estrangeiras (de 25,5% para 36,0%) e da captação com instrumentos
de dívida corporativa (17,7% para 18,0%). Trata‐se do produto de várias mudanças ocorridas
na oferta de recursos do BNDES, impacto das variações da taxa de câmbio e de condições de
maior liquidez internacional e da forte restrição de crédito bancário ocorrida especialmente a
partir de 2015, resultado da reação do sistema bancário ao aumento de inadimplência como
resultado da recessão.
Verifica‐se que a participação porcentual dos títulos de dívida corporativa que estão no
mercado em 2017 (13,6%) é o maior desde 2012. Por sua vez, se o saldo de dívida nesses
papeis for adicionado àqueles que permanecem no ativo das instituições financeiras16 , esse

16

Uma parte desses papeis pode representar colateral em operações de crédito bancário.
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porcentual salta para 18% que indica a maior participação dos títulos de dívida corporativa no
financiamento das empresas desde 2008.
O Gráfico 17 mostra que nos últimos anos, a queda do valor das novas captações de recursos
por parte das empresas em porcentagem do PIB, concentrou‐se no mercado doméstico e
especialmente na forma de concessões de crédito livre e direcionado.
GRÁFICO 17

Fonte: BACEN, ANBIMA B3 e CVM Elaboração: CEMEC

Ao analisar a composição porcentual dessas emissões, é possível verificar que essa queda da
parcela de recursos das empresas captados no mercado doméstico foi mais intensa nas
concessões de crédito de recursos livres e direcionados. É interessante notar que em 2017 a
participação das operações de dívida corporativa se eleva em 2.1p.p., de 6,6% em 2016 para
8,7%, o maior porcentual desde 2011.
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Fonte: BACEN, ANBIMA B3 e CVM Elaboração: CEMEC
5. Cresce participação do mercado de capitais no financiamento do investimento
No Gráfico 18 são apresentadas as estimativas do CEMEC do padrão de financiamento do
investimento de empresas e famílias (FBCF) em porcentagem do PIB, em períodos anuais até
os quatro trimestres encerrados no terceiro trimestre de 2017.
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GRÁFICO 18

Fonte: BACEN, B3, ANBIMA, BNDES, Tesouro Nacional, CEF e IBGE Elaboração: CEMEC
A forte queda de 4,1p.p. do PIB da formação bruta de capital fixo ocorrida entre 2013 e
3T2017, foi acompanhada de forte mudança na composição do seu financiamento. Ao mesmo
tempo em que o porcentual atribuído ao BNDES cai quase 2p.p. do PIB (de 2,74% para 0,78%),
ocorre uma queda dos recursos próprios da ordem de 1,4% p.p. do PIB (de 8,81% para 6,11%) ,
compensados por aumento de fontes externas de 1,33% (de 2,81% pra 4,14%). Em relação ao
PIB, a porcentagem do mercado de capitais é praticamente estável, com 1,68% do PIB em 2013
e 1,65% em 2017.
No Gráfico 19 é analisada agora a composição porcentual das fontes de financiamento do
investimento (FBCF), as observações são muito semelhantes quanto à mudança do padrão de
financiamento entre 2013 e 2017 em relação ao PIB. Entretanto em função do crescimento do
volume de recursos captados no mercado de capitais em 2017, que se contrapõe à queda dos
recursos do BNDES e dos recursos próprios, a participação porcentual dos recursos captados
no mercado de capitais (dívida + ações) se eleva em 2,5p.p., de 9,2% em 2013 para 11,7% em
2017.
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GRÁFICO 19

Fonte: BACEN, B3, ANBIMA, BNDES, Tesouro Nacional, CEF e IBGE Elaboração: CEMEC
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6. Conclusões e perspectivas do mercado de capitais no cenário de mercado para 2018 e
2019
O trabalho mostra que a evolução dos principais indicadores de atividade do mercado de
capitais em 2017 evidenciam uma forte resposta positiva à queda da taxa de juros à redução
da oferta de credito subsidiado do BNDES. O forte crescimento das emissões primárias de
ações (IPO e follow‐on) e de dívida corporativa faz com que o volume de recursos captados no
mercado de capitais atingisse R$ 173 bilhões, o maior valor observado desde 2005, início do
período sob exame.
Com esse desempenho, a participação dos recursos

captados no mercado de divida

corporativa no exigível financeiro consolidado das empresas atingiu cerca de 18%17, o maior
porcentual desde 2008. Por sua vez, a estimativa do padrão de financiamento dos
investimentos de empresas e famílias mostra que ações e títulos de dívida contribuíram com
11,7% em 2017 dos recursos totais, o segundo maior

da série observada desde 2005, com

aumento de 2,5p.p. em relação a 2013.
Esse desempenho sugere que se forem realizadas as expectativas de mercado para o cenário
doméstico, com aceleração do crescimento e manutenção de baixas taxas de juros para 2018 e
201918, existem razões para acreditar na continuidade do crescimento do volume de
operações e do aumento da participação do mercado de capitais no financiamento das
empresas e dos investimentos. É importante registrar ainda que os avanços da regulação do
BACEN, ao criar o registro centralizado de direitos creditórios dados em garantia e ao anunciar
a regulamentação das sociedades de crédito direto e das sociedades de empréstimos entre
pessoas 19, devem reforçar consideravelmente a participação de instrumentos do mercado de
capitais no fornecimento de recursos pra o financiamento de capital de giro.
O desempenho recente dos mercados domésticos está refletindo a expectativa de
continuidade do ajuste fiscal e outras reformas favoráveis ao ambiente de negócios no novo
mandato presidencial. No plano internacional, tem prevalecido também a expectativa de um

17

O porcentual é de 13,6% quando se inclui apenas as debentures colocadas no mercado, excluindo,
portanto, o saldo desses papeis existe no ativo das instituições financeiras.
18
No Relatório FOCUS do BACEN de 19/01/2017, as expectativas eram de 2,70% e de 2,99% para o
crescimento do PIB e de 2,69%a.a e 3,69%a.a para a taxa real de juros ex‐ante, respectivamente para
2018 e 2019.
19
Lei 13.476 de 28/09/2017 criou o registro centralizado de gravames e ônus; a Resolução CMN 4593 da
mesma data, a vigorar em 180 dias, regulou o assunto no âmbito das instituições financeiras; edital de
consulta pública 55/2017 divulgou minuta de resolução regulando as sociedades de crédito direto e as
sociedades de empréstimo entre pessoas.
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cenário benigno, caracterizado pelo crescimento sincronizado e relativamente elevado das
maiores economias e das economias emergentes, acompanhado de um retorno à
“normalidade” das políticas monetárias dos principais países, com elevação gradual das taxas
de juros.
Entretanto, é indispensável reconhecer a existência de riscos. No panorama doméstico, trata‐
se principalmente da dificuldade de aprovação e do apoio do futuro governo às medidas
indispensáveis para o ajuste fiscal de modo a sustentar as projeções de estabilização e
posterior redução da carga da dívida em relação ao PIB. Na ausência dessas medidas e ou das
condições para sustentar as expectativas de sua implementação será impraticável manter
baixas taxas de juros e a própria recuperação do crescimento. No plano internacional, ao lado
das questões geopolíticas, existem preocupações com a valorização excessiva de ativos ao
redor do mundo20, impulsionada pela manutenção de elevada liquidez durante muitos anos,
podendo caracterizar uma “bolha” cujo estouro poderia disparar uma nova crise financeira
internacional.

20

V, por exemplo The Economist, Asset Prices – The bubble without any fizz – October 17th – 13th – pg.
23; BIS Quartely Review A paradoxically tightening., 07/12/2017.
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