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1. Introdução: conceitos e metodologia
O objetivo desta Nota CEMEC é examinar a evolução da poupança financeira das entidades não
financeiras e das mudanças de sua composição numa conjuntura de altas taxas de juros,
desemprego e desvalorização cambial. A composição final da poupança financeira, através dos
movimentos de estoque dos instrumentos financeiros disponíveis, como instrumentos de
captação bancária, dívida pública, ações e títulos corporativos, o que denominamos de carteira
consolidada de ativos financeiros, é o resultado da decisão de vários tipos de investidores. O
CEMEC consegue estimar a carteira de três tipos de investidores:
a. Investidores institucionais – por sua vez segregados em cinco grupos de entidades:
fundos de pensão (fonte: PREVIC, ABRAPP), entidades de previdência aberta, fundos
de investimento (fonte: ANBIMA), companhias de seguros (fonte: SUSEP) e
companhias de capitalização (fonte: SUSEP);
b. Investidores estrangeiros (Fonte: CVM);
c. Outros investidores não financeiros: pessoas físicas, pessoas jurídicas não financeiras e
outras entidades (Fonte: por resíduo através da carteira consolidada pelo CEMEC da
estimativa do total da poupança financeira doméstica1 através de várias fontes de dados
como: BACEN, CETIP, ANBIMA, BM&FBovespa, CVM, Ministério do Trabalho,
CEF e Secretaria do Tesouro Nacional).

1

O CEMEC combina informações provenientes de várias fontes de dados num modelo de contas financeiras que
elimina a dupla contagem e permite estimar o que ocorre com a carteira total de ativos financeiros. Veja‐se a
metodologia das Contas Financeiras CEMEC em http://ibmec.org.br/instituto/wp‐content/uploads/2014/09/TDI‐
CEMEC‐01‐METODOLOGIA‐CONTAS‐FINANCEIRAS.pdf

3

2. Participação dos Instrumentos e Veículos do Mercado de Capitais
2.1 Instrumentos e veículos do mercado de capitais somam 64,0% do estoque de
poupança financeira em dezembro de 2015, contra 71,5% em 2010.
O Gráfico 01, mostra que 64% do estoque de poupança financeira em dezembro de 2015 estão
aplicados em veículos (fundos de investimento, fundos de pensão, fundos abertos de previdência
e cias de seguros e capitalização) e instrumentos do mercado de capitais, estes representados por
ações e títulos de divida corporativa.. Os restantes

36% são aplicados diretamente em

instrumentos de captação bancária (CDBs, depósitos à vista e de poupança e títulos como LCI,
LCA e letras financeiras), títulos de dívida pública e poupança compulsória (FAT, FGTS e os
resíduos ainda existentes do PIS-PASEP).
Gráfico 01

É notável a mudança de composição da carteira de ativos financeiros no período, revelando
acentuada perda de participação de instrumentos e veículos do mercado de capitais e
correspondente elevação dos demais componentes. Note-se que os saldo dos demais
componentes da carteira, exceto institucionais, refletem exclusivamente a composição da carteira
de investidores não institucionais: pessoas físicas, pessoas jurídicas não financeiras e
investidores estrangeiros.
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Para fins de comparação adota-se na Tabela 01 o período de 2010 a 2015, deixando de lado
assim o período de 2007a 2009 marcado por grandes flutuações

ocorridas como resultado da

crise de 2008.
TABELA 01
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS FINANCEIROS (% do Total)
ATIVO
Mercado de capitais
Fora do mercado de capitais
Captação bancária
Títulos públicos
Poupança compulsória
Total
Verifica-se aumento de participação do saldo

2010
2015
VARIAÇÃO
71,5
64,0
-7,5
28,5
36,0
+7,5
18,1
21,3
+3,2
3.0
6,1
+3,1
7,4
8,6
+1,2
100,0
100,0
de ativos financeiros líquidos fora do mercado de

capitais de 28,5% para 36,0% no período.

2.2 Perda de valor das ações é o principal fator de perda de participação dos
instrumentos e veículos do mercado de capitais na captação de poupança
Em dezembro de 2015, o estoque de poupança financeira das famílias, empresas não financeiras
e investidores estrangeiros em relação ao PIB atingiu 128,8% uma queda de 5,2 p.p. em relação a
dezembro de 2014, como mostra o Gráfico 02.
Gráfico 02
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Verifica-se que as principais modificações do valor da carteira de ativos provêm do valor da
carteira de ações, como indicado na Tabela 02, que analisa a variação do saldo de cada
componente da carteira em relação ao PIB entre 2010 e 2015.

TABELA 02
MUDANÇA DE COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS FINANCEIROS
2010 – 2015 – Em % do PIB
1.

2.

3.
4.
5.

ATIVO
Mercado de capitais
Ações
Títulos de Dívida Corporativa
Investidores Institucionais
Captação bancária
Depósitos
Títulos de Captação Bancária
Títulos Públicos
Poupança Compulsória
Total

2010
107,6
55,7
1,6
50,3
27,3
24,9
2,4
4,5%
11,1
150,4

2015
82,4
27,2
3,1
52,1
27,4
21,3
6,1
7,9
11,0
128,8

VARIAÇÃO
-25,2
-28,5
+1,5
+1,8
+0,1
-3,6
+3,7
+3,4
-0,1
-21,6

As principais observações são as seguintes:

1. Mercado de Capitais: a pequena variação positiva do saldo de títulos de dívida corporativa

(+1,5 p.p. do PIB) e investidores institucionais (+1,8 p.p. do PIB) foram insuficientes para
compensar a forte queda da participação das ações (-28,5p.p. do PIB) que se reduziu à
metade, de 55,7% em 2010 para apenas 27,2% do PIB em 2015.
2. Captação Bancária: sua participação em relação do PIB manteve-se praticamente constante

(27,3% e 27,4%),

num processo em que forte transferência de recursos de depósitos

bancários (á vista, a prazo e poupança) de -3,6 p.p. do PIB para títulos de dívida de emissão
bancária (+3,7 p.p. do PIB), processo esse liderado pela migração em favor de letras
financeiras e mais recentemente por LCA e LCI, títulos esses cujos rendimetnos são isentos
do imposto de renda.
3. Títulos Públicos: trata-se do saldo de títulos públicos comprados diretamente no mercado
por investidores pessoas fisicas e pessoas jurídicas não financeiras, cuja participação elevouse de 3,4 p.p. do PIB (de 4,5% para 7,9%), certamente pelo crescimetno acentuado das
aplicações de pessos físicas no Tesouro Direto.
4. Poupança Compulsória: o saldo desses fundos em relação ao PIB se mantiveram
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praticamente constantes, em 11,0 e 11,1% do PIB respectivamente.

2.3 Em relação ao PIB, aumenta o saldo de dívida corporativa e investidores institucionais
entre 2010 e 2015

Excluindo o valor da carteira de ações mantida por investidores não financeiros e não
institucionais, verifica-se que o valor dos saldos de

mercado de capitais (investidores

institucionais e títulos de divida corporativa ) se eleva de 51,9% do PIB em 2010 para 55,2%
em 2015, como indicado no Gráfico 04.

Gráfico 04 – Carteira de ativos financeiros ex ações

3. Carteira Consolidada de Ativos Financeiros dos Institucionais
Além da decisão de poupança financeira das famílias, empresas e outros investidores não
financeiros (estrangeiros, ONGs, etc.) existem as decisões dos investidores institucionais
(veículos) que aplicam seus recursos nos vários instrumentos financeiros disponíveis.
O Gráfico 05 mostra a evolução da carteira consolidada dos investidores institucionais e de sua
composição no período de 2007 a 2015, em porcentagem do PIB .
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Gráfico 05

As principais observações são as seguintes:
a) Verifica-se considerável aumento do total de recursos aplicados no sistema bancário, de
apenas 10,2% do PIB em 2007 até atingir 19,7% em 06/2015, com alguma redução
para 18.8% em 12/2015;
b) Essa evolução é marcada por forte mudança na destinação de recursos por tipos de
ativos bancários, em que se destaca acentuada queda de depósitos bancários ( da média
de 5% do PIB até 2010 para apenas 1,6% em 12/2015) mais que compensada a partir
de 2007 pelas aplicações em títulos de dívida bancária (letras financeiras, LCI, LCA) e
operações compromissadas feitas por fundos de investimento e bancos, lastreadas
principalmente em títulos públicos;
c) O valor da carteira mantida em títulos públicos apresenta flutuações em todo o período,
em torno da média de 20,8% do PIB, e uma pequena queda entre 12/2007 (23,8% do
PIB) para 22,6% em 12/2015;
d) As aplicações em títulos privados corporativos de 3,1% do PIB no período 2007 a 2010
aumentaram apenas 0,7% do PIB pra 3,8% em 2015, o que representa somente 7,2% do
total de aplicações dos investidores institucionais;
e) Acompanhando a desvalorização das ações da Bovespa, o valor da carteira de ações dos
institucionais em relação ao PIB se reduz à metade da média de 10,2% no período de
2007 a 2010 para apenas 5% em 2015.
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No Gráfico 05 é possível visualizar a forte mudança da composição porcentual da carteira
consolidada dos investidores institucionais no período mais longo, de 2007 a 2015.
Gráfico 05

Como fica claro, no Gráfico 05, há um grande aumento da participação de ativos de
emissão bancária, de 19,8% em 12/2007 para 36,1% em 12/2015, acompanhado de forte
queda de participação de ações, que se reduziu de 25,1% para apenas 9,6% nesse mesmo
período.

4. Carteira Consolidada de Ativos Financeiros dos Estrangeiros
A carteira consolidada dos ativos financeiros dos investidores estrangeiros (dados da CVM)
mostra grande concentração em ações e títulos públicos como mostra o Gráfico 06.
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Gráfico 06

Destaca-se o que segue:
a) Há uma grande preferência dos investidores estrangeiros por títulos de renda variável
(ações) e títulos públicos devido a não incidência de IR nessas aplicações;
b) Houve um pequeno avanço nas aplicações em títulos corporativos provavelmente
devido também a isenção de IR para as debêntures incentivadas art. 1º., infelizmente
esse movimento foi estancado devido ao default da emissão da OGX que prejudicou
enormemente a credibilidade desses títulos para investidores estrangeiros.

5. Carteira Consolidada Final de Ativos Financeiros por Instrumentos

A agregação da carteira dos institucionais por instrumentos financeiros com a carteira de
entidades não financeiras também por instrumentos financeiros consolida a carteira final de
ativos por instrumentos como mostra o Gráfico 07. Esta carteira é o produto das decisões
de alocação de recursos de diversos investidores: pessoas físicas, pessoas jurídicas,
estrangeiros, gestores dos fundos de investimento, gestores dos fundos de pensão, gestores
de fundos abertos de previdência e gestores das companhias de seguros e capitalização.
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Gráfico 07

Dada a grande variação do saldo da carteira de ações no período, é interessante observar a
evolução da carteira consolidada considerando apenas os instrumentos de renda fixa,
apresentada no Gráfico 08.
Gráfico 08 - Renda fixa
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Destaca-se o seguinte:

c) Em relação ao PIB, o saldo da carteira consolidada de ativos financeiros apresenta
queda continua e acentuada desde 12/2007 (167,1% do PIB) até atingir apenas 128.8%
do PIB em 12/2015; essa perda de riqueza financeira concentra-se no valor da carteira
de ações, cujo coeficiente em relação ao PIB foi de apenas 32,2% em 12/2015, contra
91,2% do PIB em 12/2007, configurando queda de 59 pontos porcentuais do PIB.
d) A excepcional perda de valor da carteira de ações nesse período, que em 12/2015
(32,2% do PIB) correspondia praticamente a 1/3 do que representava em 12/2207
(91,2% do PIB) remete a pelo menos duas observações:
i.

Embora nesse período a redução de 11% do numero de companhias abertas
(de 404 para 359) tenha contribuído também para essa queda, a maior parte da
perda de valor da carteira de ações resulta da desvalorização de muitas
empresas não financeiras, especialmente concentrado nas maiores empresas
brasileiras, onde se destacam Petrobras, Eletrobras e Vale, como evidenciado
no Gráfico 09:
Gráfico 09
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Verifica-se que a perda de valor de mercado dessas três empresas entre
12/2007 e 12/2015 equivale a 25,1 pontos porcentuais do PIB (de 28,0% para
2,9%), respondendo por quase 43% da perda da carteira total (- 59 pontos
porcentuais);
ii.

A perda de 59 pontos porcentuais do PIB do valor da carteira de ações para
todos os investidores nesse mercado, num valor nominal, a preços de
12/2015, da ordem de R$ 3,5 trilhões de queda do patrimônio líquido das
famílias, certamente representou no período fator recessivo adicional, que
resulta de forte impacto negativo do “efeito riqueza” sobre a demanda de
consumo e de investimentos.

e) É importante notar que o saldo de títulos públicos indicado no Gráfico 07, que se
elevou de 25,9% do PIB em 12/2007 para 30,5% em 12/2015, diz respeito apenas ao
valor desses títulos existente na carteira dos investidores não financeiros; em 12/2015,
outra parcela de valor muito próximo a esse (29,6% do PIB) é investida em títulos
públicos por instituições financeiras, com recursos próprios, depósitos compulsórios e
operações compromissadas do BACEN, perfazendo um estoque de títulos de dívida
interna de 60,1% do PIB em dezembro de 2015;
f) A carteira consolidada total por instrumentos financeiros de renda fixa mostra que em
12/2015 quase a metade (46,3% contra 96,6% do PIB) da poupança financeira das
entidades não financeiras é composta por instrumentos bancários (depósitos à vista, a
prazo e de poupança, títulos de captação bancária -- letras financeiras, etc., e operações
compromissadas dos fundos de investimentos com os bancos); a partir de 32,2% do PIB
em 2007, os instrumentos bancários saltam para a média de 40,5% do PIB no período
de 2009/2011 e finalmente para 46,4% do PIB na media dos últimos quatro anos.
g) Quase 80% da poupança total em instrumentos de renda fixa são dirigidas ao setor
bancário (47,8%) e títulos públicos (31,6%); 11,4% é poupança compulsória, e o saldo
de somente 8,6% aplicado em títulos dívida corporativa.

O Gráfico 10 apresenta os ativos financeiros por instrumentos de captação bancária no
período de 2007 a 2015.
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Gráfico 10

Pode-se destacar o que segue:
a) Verifica-se de 2007 a 2014 uma contínua expansão dos estoques de captação bancária,
de 32,2% para 48,2% do PIB, e uma pequena queda de 2 p.p. em 2015, para 46,2% do
PIB;
b) Entre 2007 e 2015 verifica-se a ocorrência de forte diversificação de instrumentos de
captação bancária, do que resulta uma clara substituição de depósitos bancários e
especialmente depósitos a prazo, por letras financeiras, imobiliárias e de agronegócio;
parcela considerável desse desempenho resulta de vantagem tributária das letras em
relação a depósitos a prazo: as letras financeiras têm isenção de IOF, enquanto as letras
imobiliárias e do agronegócio são isentas de IR para as pessoas físicas;
c) Não obstante a ocorrência de recentes quedas do saldo de contas de poupança da ordem
de quase um ponto porcentual do PIB (12% em 12/2014 para 11,1% em 12/2015) tenha
sido objeto de amplo noticiário da imprensa, é interessante notar que essa aplicação
continua sendo o deposito bancário de melhor desempenho em todo o período, tendo
aumentado de 8,7% em 12/2007 para 11,1% do PIB em 12/2015, tendo sofrido o
menor impacto da concorrência das demais aplicações

financeiras bancárias; não

obstante nos últimos dois anos a diferença de remuneração das letras tenha crescido em
relação à das contas de poupança, tudo indica que existe um limitado acesso dos
depositantes da poupança a essas alternativas, cuja colocação tem sido concentrada nos
segmentos de clientes especiais e “private bank”.
14

6. Visão Consolidada das Aplicações por Tipo de Investidor

As tabelas 03 e 04, a seguir, permitem visualizar...
Tabela 03 - Carteira de Ativos Financeiros por tipo de Investidor - composição %
dez/15
Investidores Investidores
institucionais Estrangeiros
1.1. Instrumentos do Mercado de
Capitais:
a) Ações
b) Títulos de Dívida Privada
b1) Debêntures Corporativas
b2) Outros ex Debêntures Corporativas
1.2. Títulos de Dívida Privada de
Captação Bancária *
1.3. Depósitos Bancários
Depósitos a Vista
Depósitos a Prazo
Depósitos de Poupança
1.4. Títulos da Dívida Pública **
1.5. Operações Compromissadas
1.6. Outros Ativos Financeiros
TOTAL

Outros Inv.
Não
Financeiros

TOTAL

22,4%

22,3%

55,3%

100,0%

15,6%
54,8%
66,4%
46,1%

23,5%
16,7%
8,3%
23,1%

61,0%
28,5%
25,4%
30,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

47,1%

0,0%

52,9%

100,0%

6,8%
0,0%
16,7%
0,0%
68,8%
100,0%
100,0%
42,9%

0,1%
0,0%
0,2%
0,0%
26,5%
0,0%
0,0%
14,3%

93,1%
100,0%
83,1%
100,0%
4,7%
0,0%
0,0%
42,8%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

* Não há informações CVM para segregar Títulos de Dívida Privada de Captação Bancária em estrangeiros.
** Investidores Institucionais estão líquidos de Fundos de Investimento dos estrangeiros que foram
contabilizados em títulos da dívida pública desses investidores (estrangeiros).

O exame da Tabela 03, em relação à distribuição do saldo de cada instrumento financeiro por
tipos de investidores permite destacar o seguinte:
1. Açoes:
a.

Apesar da forte redução da participação dos investidores pessoas físicas no
mercado secundário da Bovespa, cedendo a liderança nesse mercado para os
investidores estrangeiros, 61% do valor das ações ainda permanece com
investidores individuais;

b.

Os investidores institucionais continuam representando apenas uma parcela
no saldo de ações (15,6%), consideravelmente inferior ao dos investidores
estrangeiros;
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2. Títulos de divida publica: os investidores institucionais tem em suas carteiras
mais de 2/3 desses títulos no mercado, seguidos pelo estrangeiros, cm pouco mais
de ¼;
3. Operações compromissadas: a totalidade dessas operações está concentrada nos
fundos de investimento, feitas com bancos com garantia de títulos públicos.

Tabela 04 – Carteira de Investidores por tipo de instrumentos - composição %
dez/15
Investidores Investidores
institucionais Estrangeiros
1.1. Instrumentos do Mercado de
Capitais:
a) Ações
b) Títulos de Dívida Privada
b1) Debêntures Corporativas
b2) Outros ex Debêntures Corporativas
1.2. Títulos de Dívida Privada de
Captação Bancária *
1.3. Depósitos Bancários
Depósitos a Vista
Depósitos a Prazo
Depósitos de Poupança
1.4. Títulos da Dívida Pública **
1.5. Operações Compromissadas
1.6. Outros Ativos Financeiros
TOTAL

Outros Inv.
Não
Financeiros

TOTAL

17,4%

51,8%

42,8%

33,2%

9,9%
7,4%
3,9%
3,6%

45,0%
6,8%
1,4%
5,4%

39,0%
3,9%
1,5%
2,4%

27,4%
5,8%
2,5%
3,3%

10,8%

0,0%

12,1%

9,8%

3,1%
0,0%
3,1%
0,0%
41,5%
23,3%
3,9%
100,0%

0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
48,0%
0,0%
0,0%
100,0%

42,2%
4,9%
15,3%
21,9%
2,8%
0,0%
0,0%
100,0%

19,4%
2,1%
7,9%
9,4%
25,9%
10,0%
1,7%
100,0%

* Não há informações CVM para segregar Títulos de Dívida Privada de Captação Bancária em estrangeiros.
** Investidores Institucionais estão líquidos de Fundos de Investimento dos estrangeiros que foram
contabilizados em títulos da dívida pública desses investidores (estrangeiros).

Algumas observações da composição da carteira de investimentos financeiros por tipo de
investidor:
1.

Investidores institucionais: forte preferencia

por títulos de renda fixa e

especialmente por títulos públicos; se adicionadas as operações compromissadas,
lastrados em títulos públicos, a par5tcipação desses papeis atinge 64,8%,; apenas
9.9% são investidos em ações;
2.

Investidores estrangeiros:

carteira equilibrada entre ações e títulos públicos,

neste ultimo caso incentivados também pela isenção do IRenda;

posição

tradicionalmente muito reduzida em crédito privado.
16

3.

Outros investidores não financeiros:

mais da metade (54,3%) em depósitos e

títulos de captação bancária; outros estudos mostram que parcela considerável da
carteira de renda variável é composta de ações do grupos de controle das empresas. .

7. Quase 70% dos recursos captados pelos Bancos em 12/2015 (estoque de 46,2% do PIB)
estão aplicados no financiamento do Setor Público

Como mostra o Diagrama 01, a seguir, em dezembro de 2015 o estoque de instrumentos de
captação bancária é de 42,6% do PIB e o financiamento bancário do setor público foi de
32,1% do PIB. Portanto, 69,5% da captação bancária foram utilizadas para financiar o setor
público.

Aos 32,1% do PIB, financiados pelo setor bancário, se soma 30,5% do PIB que são
aplicados diretamente por entidades não financeiras (institucionais e pessoas físicas,
jurídicas, estrangeiros e outras entidades não financeiras); isso totaliza uma dívida interna
de 62,6% do PIB para o setor público em dezembro de 2015.

8. Algumas Conclusões
Os números e análises apresentados neste trabalho, em relação às tendências observadas
entre 2007 e 2015 na composição das carteiras de ativos financeiros

mantidos por

investidores não financeiros (pessoas físicas, pessoas jurídicas, investidores institucionais e
estrangeiros) e instituições financeiras, permitem destacar pelo menos cinco observações:
a. Mercado de Capitais: os instrumentos e veículos do mercado de capitais
17

respondem por 64% da carteira consolidada de ativos financeiros da
economia em 12/2015, com acentuada queda em relação aos 78% observados
em 12/2007; a pequena variação positiva do saldo de títulos de divida
corporativa (+2,6p.p. do PIB) e investidores institucionais (+0,5 p.p. do PIB)
foram insuficientes para compensar a forte queda do valor das ações;

b.

Perda do valor da carteira consolidada de ativos financeiros: a perda de
valor do saldo de ativos financeiros da economia brasileira, de 167,1% para
128,8% do PIB concentra-se na perda de valor da carteira de ações, de 91,2%
para 32,2% do PIB; o valor dos prejuízos para os investidores em ações é da
ordem de R$ 3,5 trilhões nominais, a preços de 12/2015, cuja intensidade
certamente foi fator recessivo adicional decorrente de forte impacto negativo
do “efeito riqueza” sobre a demanda de consumo e de investimentos;

c.

Crescimento do saldo de captação bancária e diversificação de
instrumentos de captação: o crescimento dos saldos aplicados em ativos
financeiros bancários, de 32.2% para 46,2% do PIB se

deu a partir da

diversificação de produtos financeiros oferecidos pela rede bancária, com
tratamento tributário favorecido, como é o caso de letras financeiras, LCIs e
LCAs, cuja colocação inexistente no inicio do período atingiu 13,7% do PIB
em 12/2015, em detrimento de depósitos bancários tradicionais;
d.

Contas de poupança resistem à competição dos novos instrumentos: o
depósito de poupança é a modalidade de

deposito bancário

de melhor

desempenho em todo o período, com aumento de 8,7 do PIB em 12/2007 para
11,1% do PIB em 12/2015, tendo sofrido o menor impacto da concorrência
das demais aplicações financeiras bancárias, provavelmente porque existe um
limitado acesso dos depositantes da poupança a essas alternativas, cuja
colocação tem sido concentrada

nos segmentos de clientes especiais e

“private bank”;

e.

Maior parcela da poupança financeira destina-se ao financiamento do
setor público: do saldo total de ativos financeiros líquidos da economia
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brasileira

de 128,9% do PIB

representados

quase metade (62,6% do PIB)

são

por títulos públicos adquiridos por investidores não

financeiros, por instituições financeiras e passivos bancários do setor público;
i. No mercado, altas taxas de juros com liquidez diária e risco soberano
levam os agentes a fugirem da renda variável e concentrarem suas
aplicações em renda fixa;
ii. Nos instrumentos de renda fixa há uma preferência pelos papeis
indexados a CDI, isentos de risco de mercado, concentrando a
preferência em fundos de renda fixa e títulos de captação bancária,
indexados a CDI, concentrando recursos em aplicação nos títulos
públicos em detrimento dos títulos privados.
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