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1. Introdução: conceitos e metodologia
O objetivo desta Nota CEMEC é examinar a evolução recente do exigível financeiro das
empresas não financeiras e das mudanças de sua composição numa conjuntura de restrições da
oferta de crédito e acentuada desvalorização cambial. A composição do exigível financeiro das
empresas considera as seguintes fontes de financiamento:

Mercado Doméstico
a. Títulos de dívida corporativa: saldo dos títulos de dívida corporativa; Fontes:
ANBIMA,CVM e CETIP.
b. Crédito bancário: saldos de crédito direcionado e de recursos livres; fonte: BACEN
Mercado Internacional
c. Títulos da Dívida (Bonds & Notes): valor total da dívida externa privada registrada
em US$, convertida pela taxa de câmbio R$/US$, no critério do BACEN para se
obter o valor em R$. Fonte: BACEN.
d. Empréstimos Intercompanhias – valor total dos empréstimos intercompanhias em
US$, convertida pela taxa de câmbio R$/US$, Fonte: BACEN balanço de
pagamentos.
e. Crédito Bancário: estoque em US$ de empréstimos bancários de curto, médio e longo
prazos das empresas públicas e privadas não financeiras, convertido pela taxa de
câmbio R$/US$ no critério do BACEN para se obter valor em R$. Fonte: BACEN.
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2. Desvalorização cambial explica aumento de 18,6% da dívida das empresas em 2015
A Tabela 01 apresenta a variação do exigível financeiro consolidado das empresas não
financeiras entre 2014 e 2015 e de seus componentes.
TABELA 01

Saldo do exigível financeiro das empresas
no mercado doméstico e internacional (em R$ milhões)
T - 12
T – 12

T-3
T-3

T
T

Variação T-12

Variação T-3

Variação 12
meses

Variação 3
meses

Saldos em R$ Milhões
Nominais

dez-14

Alternativas

Valores
R$)

Composiçã
o%

Valores
R$)

Composiçã
o%

Valores
R$)

Composiçã
o%

Valor

%

Valor

%

2.144.659

71,6%

2.239.797

63,8%

2.282.282

64,3%

137.623

6,4%

42.484

1,9%

536.923

17,9%

562.302

16,0%

575.105

16,2%

38.182

7,1%

12.802

2,3%

820.395

27,4%

850.061

24,2%

869.456

24,5%

49.061

6,0%

19.395

2,3%

1.3. Crédito Direcionado

787.341

26,3%

827.434

23,6%

837.721

23,6%

50.380

6,4%

10.287

1,2%

a) Crédito Direcionado
BNDES

595.250

19,9%

626.564

17,9%

633.399

17,8%

38.149

6,4%

6.835

1,1%

b) Crédito Direcionado Rural

192.091

6,4%

200.870

5,7%

204.322

5,8%

12.231

6,4%

3.452

1,7%

2. Mercado Internacional

850.573

28,4%

1.270.015

36,2%

1.269.685

35,7%

419.112

49,3%

-330

0,0%

2.1. Títulos de Dívida (bonds
& notes)

80.671

2,7%

114.349

3,3%

111.771

3,1%

31.100

38,6%

-2.578

2,3%

2.2. Crédito Bancário

218.061

7,3%

346.056

9,9%

347.195

9,8%

129.135

59,2%

1.139

0,3%

2.3. Operações
Intercompanhias

551.841

18,4%

809.610

23,1%

810.718

22,8%

258.877

46,9%

1.109

0,1%

2.995.231

100,0%

3.509.812

100,0%

3.551.966

100,0%

556.735

18,6%

42.154

1,2%

1. Mercado Doméstico
1.1.Títulos de Dívida
Corporativa
1.2. Crédito Bancário Recursos livres

TOTAL

dez-15

set-15

Verifica-se que as principais variações do saldo de exigível e em sua composição resultam da
forte desvalorização do real em 2015. O saldo das operações de dívida no mercado doméstico
elevou-se em apenas 6,4%, indicando queda em termos reais da ordem de 4%, ao mesmo tempo
em que as operações feitas no mercado internacional crescem 49,3%, do que resultou aumento
nominal de 18,6% no saldo total.

Uma análise mais detalhada das fontes de recursos de dívida no mercado doméstico mostra
grande uniformidade das suas taxas nominais de crescimento, tanto do saldo de títulos de dívida
corporativa (+ 7,1%) quanto das várias modalidades de crédito bancário, todas com variações
positivas próximas de 6%. Assim , observa-se queda em termos reais da ordem de 3% a 4% tanto
do saldo de recursos captados no mercado de dívida corporativa como no crédito bancário.

Entre as fontes de recursos captados no mercado internacional, destaca-se o crescimento mais
pronunciado das operações de crédito bancário (+ 59,2%) e de empréstimos intercompanhias (+
46,9%), variações essas iguais ou superiores ao aumento da taxa de cambio (+ 47%.%). A
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variação do saldo de títulos de dívida (+ 38,6% ) é inferior à mudança do cambio indicando uma
queda de 5,7% em moeda estrangeira em relação a 2014, certamente relacionada com as
dificuldades de colocação desses papeis no mercado internacional traduzida na elevação das
taxas de juros e do premio de risco que se seguiu ao aumento do risco pais e à perda do grau de
investimento.

Como resultado desse desempenho, observa-se considerável mudança na estrutura da dívida
consolidada das empresas não financeiras entre 2014 e 2015. A participação do saldo das
operações de dívida feitas no mercado doméstico teve forte redução , de 71,6% para 64,3% e a
parcela tomada no mercado internacional saltou de 28,4% para 35,7% .

3. A partir de 2013 a dívida domestica estabiliza em torno de 38% do PIB e 87% do
crescimento do exigível financeiro resulta do aumento da dívida externa.

O Gráfico 01 mostra a evolução do exigível financeiro das empresas não financeiras e de sua
composição no período de 2010 a 2015, em porcentagem do PIB .

GRÁFICO 01
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As principais observações são as seguintes:
a) Verifica-se considerável crescimento da relação entre exigível financeiro e PIB entre
2013 e 2015, de 50,0% para quase 60% (59,9%) na presença de um crescimento
próximo de zero

do PIB em 2014 e uma queda de 3,8% em 2015, indicando

provavelmente um aumento de alavancagem financeira das empresas;
b) Cerca de 87% do crescimento do exigível total em relação ao PIB entre 2013 e 2015
resulta da elevação da dívida tomada no mercado internacional, na forma de dívida
registrada e intercompanhias; nesse período a dívida total cresceu 9,9 pontos
porcentuais (de 50,0% para 59,9% do PIB), dos quais 8,6p.p. resultam do crescimento
da dívida externa, enquanto que a dívida tomada no mercado domestico eleva-se em
apenas 1,3 p.p. do PIB, de 37,2% para 38,5% ;
c) A composição da dívida por fontes de recursos do mercado doméstico em relação ao
PIB se mantem relativamente estável nos últimos três anos;
d) No período mais longo, desde 2010, é interessante notar o aumento do volume dos
títulos de dívida corporativa, de 5,6% para 9,7% do PIB, com aumento da parcela
colocada mercado (5,2% para 6,9% do PIB) e das debentures mantidas no ativo de
instituições financeiras (de 0,4% para 2,8% do PIB). .

No Gráfico 02 é possível visualizar a forte mudança da composição porcentual do exigível
financeiros das empresas não financeiras no período mais longo, de 2010 a 2015.
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GRÁFICO 02
Pessoa Jurídica não Financeira por tipo de Financiamento: Composição Percentual
Inclui empréstimos intercompanhia Elaboração: CEMEC – Fonte: Bacen, CVM, Bovespa, Cetip e Anbima

No período de 2010 a 2015 é notável o forte crescimento de participação do saldo de dívida
externa, de 19,5% para 35,7%, acompanhando a queda de participação do BNDES, de 23,1%
para 17,8% e do credito de recursos livres, de 34,8% para 24,5%. A participação dos títulos de
dívida corporativa não se altera quando são somados os saldos em mercado com a parcela de
debentures nos ativos de instituições financeiras, com porcentual de 15,1% em 2010 e 15,2% em
2015. Note-se, entretanto que o saldo em mercado perdeu participação, de 14,0% em 2010 para
11,5% em 2015. Parcela significativa das debentures mantidas na carteira de instituições
financeiras resulta de operações de crédito bancário em que esses títulos compõem garantia da
operação, além de caracterizar operação isenta do IOF.

4. Impacto potencial do risco cambial
4.1 Evolução da dívida externa das empresas não financeiras
Em vários pronunciamentos, o BIS tem manifestado crescente preocupação com a evolução da
dívida em dólar de empresas de países emergentes, tendo citado especificamente o caso
brasileiro1. Considerando também as empresas não residentes, o total da dívida das empresas no
1

O Estado de São Paulo – 11/01/2016
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Brasil atingiu US$ 322 bilhões, valor esse que é o segundo maior entre os emergentes, liderados
pela China com US$ 1,1 trilhão.
Não obstante as condições individuais de cada empresa não financeira possam variar amplamente,
é interessante examinar alguns indicadores agregados da magnitude do risco cambial assumido
pelas empresas brasileiras e seu impacto potencial sobre seus resultados.
O Gráfico 06 apresenta a evolução da dívida externa total das empresas brasileiras não financeiras
desde 12/2008, incluindo a dívida externa registrada ( crédito bancário e títulos de dívida) e
empréstimos intercompanhias.
GRÁFICO 06

Fonte: BACEN

A dívida externa das empresas brasileiras aumentou 2,6 vezes entre 2008 e 2015, crescimento esse
que se deu a uma taxa anual de 17% a.a. até 2014 e caiu praticamente a zero em 2015. Para
dimensionar sua importância é interessante lembrar que a participação da dívida externa no
exigível total das empresas brasileiras saltou de 19,5% em 2010 para 35,7% em 2015. Em 2010, a
dívida externa em dólares das empresas não financeiras era de 8,0% do PIB de 2010 e subiu para
18,3% do PIB 20152.
2

PIB em 12/10: US$ 2.209.751; em 12/2015: US$ 1.776.384 ‐ Fonte: BACEN
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O Gráfico 07 mostra as taxas anuais de variação das dívidas atreladas a moeda estrangeira, com o
câmbio travado na taxa de cambio média do período, comparativamente às taxas de variação da
dívida em moeda local.
GRÁFICO 07
Pessoa Jurídica não Financeira: Taxas de Anuais de variação das dívidas

As taxas de variação anual do saldo da divida externa das empresas não financeiras representadas
no Gráfico 07, calculadas com taxa e cambio constante reproduzem sua evolução em dólares.
Despois da taxa de crescimento do saldo flutuar em torno de 20%a.a. entre 2007 e 2013, observase redução do seu ritmo de crescimento ainda mais intensa que a observada no saldo de divida do
mercado doméstico, até atingir apenas 1,5% em 2015.
4.2 Empresas não financeiras e sua exposição ao risco cambial
Para mensurar a exposição das empresas ao risco cambial é necessário considerar a participação
de toda a dívida indexada a moeda estrangeira,

somando à dívida assumida no mercado

internacional as operações feitas em reais mas indexadas à moeda estrangeira. No Gráfico 08 é
possível observar a evolução da estrutura do exigível financeiro consolidado das empresas não
financeiras brasileiras no período de 2010 a 2015, em que foram considerados esses dois
componentes e os saldos de operações em moeda estrangeira foram convertidos em reais pela taxa
de cambio vigente nas respectivas datas.
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GRÁFICO 08
Pessoa Jurídica não Financeira
Composição Percentual por Tipo de Moeda

Elaboração: CEMEC – Fonte: Bacen, CVM, Bovespa, Cetip e Anbima

Não obstante a dívida indexada a moeda estrangeira tenha apresentado forte crescimento de 2010
a 2014, é interessante notar que em 2015 o aumento do seu valor em reais é explicado quase
totalmente pelo aumento da taxa de cambio. Na Tabela 02 é feita a decomposição do
crescimento da dívida externa das empresas não financeiras em reais na variação da dívida em
dólares e na variação da taxa de cambio, nas posições de dezembro de cada ano

TABELA 02
Dívida externa de empresas não financeiras - Impacto da variação da taxa de cambio

dez‐10
dez‐11
dez‐12
dez‐13
dez‐14
dez‐15

Dív. em R$
295.343
377.171
469.888
658.350
850.573
1.269.685

% Var. Anual Dív. em US$ % Var. Anual
177.255
27,7%
201.072
13,4%
24,6%
229.943
14,4%
40,1%
281.034
22,2%
29,2%
320.222
13,9%
49,3%
325.160
1,5%

Câmbio
1,67
1,88
2,04
2,34
2,66
3,90

% Var. Anual
12,6%
8,9%
14,6%
13,4%
47,0%
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De 2010 a 2014, a taxa de aumento da dívida externa das empresas não financeiras moeda
nacional reflete principalmente sua evolução em dólares, cujo aumento é sempre superior à
variação da taxa de cambio. Pelo contrario, em 2015, cerca de 95% do aumento da dívida
externa em reais (+ 49,3%) é explicado pelo aumento da taxa de cambio (+ 47%),de vez que a
dívida em dólares cresce apenas 1,5%. .

A magnitude do impacto da desvalorização cambial sobre o valor em moeda local da dívida
externa é muito significativo. Por exemplo, tomando por base o total de US$ 325 bilhões, o
aumento da taxa de cambio de R$2,66 por dólar em 12/2014 para R$ 3,90 em 12/2015 elevou o
valor da dívida em moeda nacional de R$ 865 bilhões para R$ 1.268 bilhões, num total de R$
403 bilhões, valor esse que representa 6,8% do PIB de 2015.

Nesse contexto, fica muito relevante avaliar o impacto potencial desse aumento de dívida sobre
as empresas não financeiras. Uma primeira observação é a de que a dívida externa das empresas
não financeiras está fortemente concentrada na Petrobras e na Vale. De acordo com dados
extraídos das demonstrações financeiras dessas duas empresas3 as dívidas externas de ambas
somam cerca de US$ 111, 3 bilhões, sendo US$89,6 bilhões da Petrobras e US$ 21,7 da Vale,
representando 34,2% do total de US$ 325 bilhões de todas as empresas não financeiras.
Excluindo-se essas duas empresas, o total da dívida externa das demais é de US$ 214 bilhões e o
aumento da dívida em reais em função da desvalorização cambial seria de R$ 265 bilhões, o que
representa 4,5% do PIB.

Dados do BACEN fornecem algumas indicações da exposição ao risco cambial das empresas
não financeiras e seu impacto potencial sobre sua situação patrimonial e seus resultados. Na
Tabela 03 é apresentada a composição da dívida externa por grupos de empresas organizados
segundo o seu potencial de mitigação de risco cambial. Distingue-se as empresas que são mais
protegidas por serem exportadoras, disporem de ativos no exterior ou por terem hedge local,
daquelas que não tem essas características e portanto são mais expostas ao risco cambial.

3

Foram usados os dados das demonstrações financeiras da Vale de 2015, publicadas em 11/03/2016. No caso da
Petrobras, na ausência de dados finais de 2015, adotou‐se sua divida externa de 31/12/2014 avaliado em moeda
estrangeira mas convertida à taxa de cambio de 31/12/2015 (R$3,9i0/US$).
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TABELA 03
Pessoa Jurídica não Financeira: Composição Percentual por Tipo de Proteção

Os grupos de empresas estão organizados de modo a refletir níveis decrescentes de exposição ao
risco cambial. Embora o impacto da taxa de cambio sobre as condições de liquidez e solvência
de muitas empresas não possa ser ignorado, as observações abaixo mostram que ao avaliar a
exposição ao risco cambial do conjunto das empresas não financeiras brasileiras, deve-se
registrar que uma parcela considerável desse risco pode estar sendo mitigada por algumas ações
ou características dessas empresas.

Por exemplo, mais da metade (55,7%) da dívida externa está em empresas exportadoras (35,9%)
ou com hedge local (19,8%) , tendo portanto condições para mitigar pelo menos parcialmente
esse risco. Outra parte dessa dívida está empresas que são filiais de empresas estrangeiras
(10,4%).ou que possuem ativos no exterior (17,7%). Uma parcela menor (16,2%) da dívida
externa está em empresas que suportam integralmente o impacto da desvalorização cambial,.
Mesmo assim, deve-se registrar que seu impacto sobre o aumento da dívida dessas empresas em
reais em 2015 é significativo, no valor de R$ 65 bilhões4, que equivale a cerca de 1,1% do PIB
de 2015.

Pode-se destacar o seguinte:
a.

As empresas do primeiro grupo respondem por 16,2% da dívida externa, são as mais
expostas ao risco cambial: não exportam, não tem ativos no exterior e não tem hedge

4

Essa parcela (16,2%) da divida total de US$ 325 equivale a US 52 bilhões; seu valor em reais se eleva de R$ 138
bilhões ao cambio de R$ 2,66 (12/2014) para R$ 203 bilhões ao cambio de 3,90, (12/2015). ,.
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b. As empresas do segundo grupo, com 17,7% da dívida externa, não exportam, não tem
hedge mas tem ativos no exterior; dependendo da dimensão desses ativos externos, o
impacto do aumento da taxa de cambio sobre a dívida externa é compensado com o
aumento dos ativos em moeda domestica5, minimizando o impacto patrimonial;
entretanto, seus resultados terão o impacto da variação da taxa de cambio nas despesas
com amortização e juros da sua dívida externa;
c. As empresas do terceiro grupo tem suas matrizes no exterior, sendo portanto filiais de
empresas estrangeiras, não exportam e não tem hedge; seus balanços em, moeda local
vão refletir plenamente o impacto patrimonial da desvalorização cambial sobre sua
dívida externa e também sobre seus resultados, mas podem contar com o apoio de suas
matrizes;
d. As empresas dos dois últimos grupos , com 55,7% da dívida externa são as mais
protegidas do risco cambial, seja porque tem hedge em moeda local seja porque são
empresas exportadoras; lembre-se que pode

haver situações consideravelmente

diferentes dependendo do grau de cobertura das operações de hedge e da relevância das
receitas em moeda estrangeira em relação aos compromissos da dívida.

5. Taxas de crescimento da dívida no mercado doméstico são declinantes entre 2010 e
2015

Como se pode observar no Gráfico 09, pelo menos a partir de meados de 2013, as taxas de
crescimento do saldo de operações de todas as fontes do mercado doméstico estão em acentuado
declínio.

5

No balanço consolidado da empresa ativos e dívida aumentam pela elevação da taxa de cambio.
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GRÁFICO 09
Pessoa Jurídica não Financeira por tipo de Financiamento: Taxa de Variação Anual
Exigível Financeiro de Pessoa Jurídica ‐ Percentual de Variação Anual (%)

Elaboração: CEMEC – Fonte: Bacen, CVM, Bovespa, Cetip e Anbima

Embora apresentem trajetória diferente desde 2010, todas as fontes convergem em 2015 para
uma taxa de crescimento anual da ordem de 6% nominais, indicando queda em termos reais
próxima de 4%. É especialmente notável a intensidade da queda da taxa de crescimento dos
saldos do BNDES, de 46%a.a. em junho de 2010 para apenas 6,0% em 2015. Trata-se da
reversão da politica que patrocinou grandes transferências de recursos do Tesouro para esse
banco, iniciada como ação anticíclica em 2009, mas que persistiu nos anos seguintes.

Os saldos de dívida privada corporativa apresentam o melhor desempenho de crescimento em
todo o período, mantendo taxas positivas acima de 25%a.a. até dezembro de 2013, aproximandose das demais fontes apenas a partir de 12/2014, com crescimento de 6,4% ao ano em 2015.

As taxas de variação trimestrais mostram uma pequena recuperação no último trimestre de 2015,
como evidenciado no Gráfico 10.
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GRÁFICO 10
Pessoa Jurídica não Financeira por tipo de Financiamento:
Taxa de Variação Trimestral de Saldos

Elaboração: CEMEC – Fonte: Bacen, CVM, Bovespa, Cetip e Anbima

6. Pequenas e medias empresas enfrentam forte redução de crédito
Existem indicações de que as pequenas e médias empresas tem sofrido restrições de crédito com
intensidade muito maior que as empresas de maior porte . No ultimo Relatório de Estabilidade
Monetária o BACEN divulgou alguns dados de evolução do saldo de crédito domestico separando
grandes empresas e pequenas e médias empresas. Como indicador do tamanho da empresa foi
utilizado o valor da dívida, considerando-se pequenas e médias aquelas que tinham saldo devedor
de até R$ 100 milhões e grandes aquelas com dívida superior a esse valor. .
O Gráfico 11 apresenta a evolução da taxa anual de variação dos saldos de dívida bancária no
mercado domestico de junho de 2012 a junho de 2015.
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GRÁFICO 11
Total de Crédito Bancário - Taxa Anual de Variação

A diferença de desempenho é dramática. Nas empresas grandes o saldo de crédito doméstico
mantem crescimento em torno de 20% ao ano em todo o período examinado, indicando aumento
real até junho de 2015. Entretanto, a taxa de variação do crédito para as PMEs cai
continuadamente até atingir variação negativa em termos nominais de -1,8% em junho de 2015,
configurando uma queda em termos reais de mais de 12% em relação a igual período de 2014.

7. Saldo de títulos de dívida no mercado de capitais cresce abaixo da inflação em 2015
A Tabela 04 e o Gráfico 12 mostram os saldos das operações com títulos de dívida corporativa
emitidos por empresas não financeiras no mercado de capitais. O saldo de debêntures, que não
inclui debentures de leasing, chegou a R$ 342,8 bilhões em dezembro de 2015, equivalente a
59,6% do total de títulos de dívida corporativa.
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TABELA 04
Pessoa Jurídica Não Financeira: Detalhamento dos Títulos de Dívida (em R$ milhões)
T - 12

T - 12

dez-14

Saldo em R$ Milhões Nominais

Valor R$
milhões

Alternativas

T-3

T-3

set-15
Compo
sição
%

Valor R$
milhões

Compo
sição %

Títulos de Dívida Corporativa
Debêntures não leasing

317.820

59,2%

Notas Promissórias

17.736

FIDC

42.120

Títulos de Atividade Imobiliária (CRI,CCIM)
Títulos de Atividades de Exportação (NCE,Export
Notes)
Títulos da Atividade Agrícola (CDCA, CRA)
Títulos de Dívida Corporativa

T

T
Variação 12
meses

dez-15

Valor
R$
milhões

%

Variação 3 meses
Valor
R$
%
milhõe
s

Valor R$
milhões

Composi
ção %

575.402

100,0%

342.760

59,6%

24.940

7,8%

8.426

2,5%

334.334

59,5%

3,3%

9.410

1,7%

7.668

1,3%

-10.068

-56,8%

-1.743

-18,5%

7,8%

40.658

7,2%

43.030

7,5%

910

2,2%

2.372

5,8%

143.806

26,8%

158.136

28,1%

159.967

27,8%

16.160

11,2%

1.831

1,2%

11.543

2,2%

13.512

2,4%

14.041

2,4%

2.498

21,6%

529

3,9%

3.649

0,7%

6.195

1,1%

7.647

1,3%

3.997

109,5%

1.451

23,4%

536.674

100,0%

562.245

100,0%

575.402

100,0%

38.728

7,2%

13.157

2,3%

O Gráfico 12 mostra que houve evolução positiva do saldo de títulos corporativos de 2011 até
dezembro de 2014 em relação ao PIB, com crescimento significativo do saldo de debêntures.
Em 2015 o saldo consolidado desses títulos apresenta queda semelhante à redução do PIB,
mantendo-se em nível quase igual ao de 2014 (9,7%).
GRÁFICO 12
Pessoa Jurídica Não Financeira: Detalhamento dos Títulos de Dívida

Elaboração: CEMEC – Fonte: CVM, Bovespa, Cetip e Anbima
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No Gráfico 13 pode-se observar a evolução das taxas de crescimento anuais no período de 2011
a 2015 de alguns grupos de títulos de divida corporativa. O saldo total desses títulos crescia a
taxas anuais entre 25% e 35% até meados de 2013 e apresenta acentuada perda de dinamismo a
parir dai, até chegar a apenas 4,2% em 2015, indicando uma queda da ordem de 6% em termos
reais. Destaca-se o forte crescimento dos títulos de atividade agrícola, por conta da isenção de
imposto de renda para pessoas físicas e maior interesse de emissões por parte de empresas
ligadas ao agronegócio. Esses títulos ainda representam apenas 1,3% do total de títulos
corporativos em dezembro de 2015. Pode ser que a recente aceleração do crescimento desses
papeis seja o inicio de uma tendência de prazo mais longo que resulte numa participação da
agroindústria no mercado de capitais brasileiro mais compatível com seu peso na economia
brasileira. .

GRÁFICO 13
Pessoa Jurídica Não Financeira: Crescimento dos Títulos de Dívida
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8. Observações finais
O exame da evolução recente do exigível financeiro das empresas não financeiras brasileiras sugere
as seguintes observações:

1. O aumento nominal da dívida de 18,6% em 2015 resulta exclusivamente do impacto da
elevação da taxa de cambio sobre a dívida externa dessas empresas:
a. o saldo da dívida tomada no mercado domestico, incluindo credito bancário e dívida
no mercado de capitais, cresceu apenas 6,4% em termos nominais, indicando uma
queda da ordem de 4% em termos reais;
b. o saldo da dívida externa em reais aumentou 49,3%, dos quais 47% resultam do
aumento da taxa de cambio, de vez que a dívida externa em dólares aumentou
apenas 1,5%.
2. Pequenas e médias empresas tem forte redução de crédito em termos reais, com variação
negativa em termos nominais de 1,8% em junho de 2015 contra igual período de 2014,
enquanto nas empresas grandes o saldo de crédito doméstico manteve crescimento anual em
torno de 20% até esse mês.
3. No período mais longo, de 2010 a 2015, a dívida externa em dólares quase dobrou, de US$ 177
bilhões para US$ 325 bilhões, e sua participação no exigível financeiro total dessas empresas
saltou de 19,5% para 35,7%; numa comparação com o PIB de cada ano, em dólares, a dívida
externa das empresas não financeiras, que representava 8% do PIB naquele ano, cresceu para
18,3% em 2015.
4.

O impacto do salto da taxa de cambio sobre o valor da dívida externa em moeda local é muito
significativo: tomando-se o total US$ 325 bilhões, a elevação da taxa de cambio entre 2014 e
2015 teria elevado o valor da dívida externa em moeda nacional de R$ 865 bilhões para R$
1.268 bilhões, num total de R$ 403 bilhões, ou seja, 6,8% do PIB de 2015.

5. Numa avaliação preliminar do impacto potencial desse aumento de dívida sobre as empresas

não financeiras, pode-se destacar alguns pontos:
a. A dívida externa das empresas não financeiras está fortemente concentrada na

Petrobras e na Vale, que representam 34,2% da dívida total desse grupo de
empresas, no valor de US$ 111 bilhões; a dívida externa de todas as demais
empresas é de US$ 214 bilhões; aumento da dívida em reais entre 12/2014 e
12/2015 dessas empresas é de R$ 265 bilhões, ou 4,5% do PIB.
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6. Embora o impacto da taxa de cambio sobre as condições de liquidez e solvência de várias
empresas tomadas individualmente possa apresentar grande variação entre elas, dados do
BACEN mostram que no conjunto das empresas não financeiras uma parcela considerável do
risco cambial pode estar sendo mitigado por algumas ações ou características dessas empresas;
por exemplo, mais da metade (55,7%) da dívida externa está em empresas exportadoras ou
com hedge local; 28,1% está em empresas que tem ativos no exterior ou são filiais de
empresas estrangeiras; somente 16,2% do total da dívida está em empresas que suportam
integralmente o impacto da desvalorização cambial; restaria lembrar que esse impacto não é
irrelevante: a divida desse grupo de empresas é de US$ 52,7 bilhões e o impacto sobre o
aumento da dívida em reais é da ordem de R$ 65 bilhões, ou seja 1,2% do PIB)
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