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Observações:
1. Fontes de dados:

As fontes de dados para cada subperíodo são as seguintes:
a)
b)
c)
d)

Período 2000- 2009: Contas Econômicas Integradas IBGE;
Período 2010 – 2013: Idem, com nova metodologia;
Período 2014 – 2016 3T – Contas Nacionais Trimestrais IBGE
Período 2014 – 2016 3T – Segregação de dados de investimento e
poupança nesse período entre administração pública e setor privado são
estimativas preliminares do CEMEC

2. Periodização
Todas os dados se referem a períodos anuais ou períodos de 12 meses
encerrados no trimestre de referencia. Por exemplo, os dados (renda,
poupança, investimentos etc.) atribuídos ao terceiro trimestre de 2016 ( 2016
3T). se referem ao período de quatro trimestres encerrados no terceiro
trimestre de 2016 .
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1. Visão macroeconômica:

Investimento e poupança na economia brasileira: 2000 2016/3T

1. No Gráfico 01 adiante é apresentada a evolução do investimento, poupança
bruta e do déficit em contas correntes (poupança externa) com base nos dados das
Contas Nacionais Trimestrais (IBGE) no período de 2000 a 2016 3T (acumulado de
4 trimestres);

Gráfico 01

Obs.: O déficit em conta corrente de Contas Nacionais difere do déficit da balança de
pagamentos (veja-se “Dois termômetros da conta corrente” Giambiagi jornal Valor
Econômico 12/03/2014)
2.
São mantidas até 2016 3T (acumulado em quatro trimestres terminado no
terceiro trimestre) as principais tendências observadas pelo menos desde 2011
com queda de investimentos e aumento da poupança externa para financiar o
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aumento dos gastos correntes:
a)

Taxa de investimentos cai 6,2 p.p. (de 21,8% para 15,6%);

b)
A taxa de poupança cai 4,7 p.p. de 18,6% para 13,9% , o menor nível
desde 2001;
c)
A diferença é coberta com a poupança externa, que parte de 3,3% do
PIB em 2011, atinge 4,5% em 2014 e volta para 1,6% do PIB em 2016 3T,
resultado que combina os efeitos da recessão e da desvalorização cambial
sobre importações e exportações de bens e serviços.

No Gráfico 02, verifica-se que no período de 2011 a 2016 3T o aumento da
poupança negativa do setor público responde por mais que a totalidade da queda da
poupança nacional bruta:

Gráfico 02
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As observações são as seguintes:

a.

Em 2016 3T houve mais deterioração das contas públicas; os dados
mostram que a poupança negativa do setor público responde por 6,9 p.p.
(+0,2% para -6,7% do PIB) da queda da poupança nacional bruta de 4,7
p.p. do PIB entre 2011 e 2016 3T;

b.

No mesmo período, a poupança do setor privado se eleva de cerca de 1,6
p.p. (de 19,0% para 20,6%); ainda assim, esse número é muito próximo
da média dos últimos 17 anos, de 19,1%;

No Gráfico 03 as taxas de poupança do setor privado são calculadas sobre o valor
do PIB depois de deduzida a carga tributária bruta; as taxas de poupança do setor
público são calculadas sobre sua arrecadação, indicada pela carga tributária bruta:

Gráfico 03
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As observações são as seguintes:

a.

Nesse conceito, a poupança do setor privado se mantém em 30,7%; taxa
um pouco acima da média dos últimos 17 anos (28,4%);

b.

No setor público a parcela poupada da receita bruta cai intensamente de
cerca de 0,7% em 2010 para -20,5% em 2016 3T;

c.

A redução da poupança do setor público teve impacto adicional sobre a
queda da poupança bruta em face do aumento de carga tributária (de
32,4% em 2010 para 32,7% em 2015), que transferiu renda do setor
privado (com poupança positiva), para o setor público (com poupança
negativa).

No Gráfico 04 são apresentadas as taxas de investimentos do em % do PIB de
2000 a 2015, e dos quatro trimestres terminados em 2016 3T.
Gráfico 04
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As principais observações são as seguintes:
a.

A taxa de investimento total foi de 15,6% do PIB em 2016 3T, 6,1 p.p.
abaixo da média de 21,7% observada no período de 2010/2013; é a
menor taxa de investimento dos últimos 16 anos;

b.

A redução da taxa de investimentos privados responde por quase 90%
dessa queda. No período de 2010 a 2016 3T investimentos privados caem
5,5 p.p. do PIB, de 18,6% para 13,1%. Note-se que em 2010 a variação
de estoques é positiva (1,3%), somando-se à formação bruta de capital
fixo (17,3%). Em 2016 a variação de estoques assume valor negativo (1,1%) que é subtraído da formação bruta de capital fixo (14,2%). A taxa
de investimento privado de 13,1% do PIB em 2016 3T (14,2% - 1,1%)
também é a menor desde o ano de 2000.

c.

Entre 2010 e 2016 3Tos investimentos públicos também se reduzem em
0,7 p.p. do PIB, de 3,2% para 2,5%.
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No Gráfico 05 é apresentada a necessidade de financiamento dos setores público
e privado que mede a diferença entre a taxa de investimento de cada setor e sua
taxa de poupança.

Gráfico 05

As principais observações são as seguintes:
a) De 2010 a 2013 a poupança externa foi a principal fonte de recursos para cobrir
a necessidade de financiamento do setor público, complementada a partir de
2014 pelo excedente de poupança do setor privado;
b) De 2011 a 2016 3T a necessidade de financiamento do setor público
quadruplicou em relação ao PIB (de -2,2% para -8,8%) do PIB, sendo coberta
nesse ultimo período de quatro trimestres pelo excedente de poupança privada
(+7,2%) complementada pela poupança externa (+ 1,6%).

Cabe relembrar que até 2013 os dados de poupança e investimento abertos por setores
têm como fonte as Contas Econômicas Integradas do IBGE; a partir de 2014 são
estimativas do CEMEC. Conquanto essas estimativas estejam sujeitas a desvios em
relação aos dados oficiais, é interessante registrar que nos últimos anos esses desvios não
tem sido relevantes.
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2. Padrão de financiamento dos investimentos privados:
empresas e famílias no período de 2000 a 2016 3T

METODOLOGIA

Adotou-se a metodologia de identificar os fluxos anuais das principais fontes de
financiamento de médio e longo prazo disponíveis na economia brasileira nesse
período e cuja destinação supõe-se ser prioritariamente destinada ao financiamento
de investimentos2, na forma de formação bruta de capital fixo:

a) Investimento Estrangeiro no País (recurso próprio das empresas
estrangeiras na nova metodologia do balanço de pagamentos BMP63)
convertido pela taxa de câmbio média de cada período;
b) Desembolsos BNDES em financiamentos a empreendimentos e máquinas
e equipamentos;
c) Desembolsos FGTS em financiamentos à produção habitacional
(construção e reforma) e saneamento;
d) Desembolsos SBPE em financiamentos à produção habitacional
(construção e reformas);
e) Emissões externas (bonds e notes) de empresas não financeiras
convertidas pela taxa de câmbio média de cada período;
f) Mercado de capitais: emissão primária de ações e títulos de dívida
privada (debêntures de empresas não financeiras e Certificados de
Recebíveis Imobiliários).

2

Na metodologia adotada, financiamentos de médio e longo prazos, o sistema bancário
brasileiro só é representado pelo BNDES e pelos desembolsos do sistema brasileiro de
poupança, isso não significa que não possa haver alguns investimentos financiados por
fontes bancárias que em geral são de curto prazo.
3

Veja-se Nota ao final desse relatório e nota metodológica no. 3 do BACEN no link:
https://www.bcb.gov.br/ftp/infecon/nm3bpm6p.pdf
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Existem razões para acreditar que essa metodologia gera resultados que constituem
uma aproximação razoável do padrão de financiamento dos investimentos de
empresas e famílias.
Na Tabela adiante fica evidenciado que a correlação entre a soma dos recursos das
fontes utilizadas e os investimento é da ordem de 0,8 (0,799):
FONTES DE FINANCIAMENTO

Correlação

Desembolso BNDES (FINEM e FINAME)

0,847

Habitacional (FGTS+SBPE)

0,832

MERCADO DE CAPITAIS

0,692

Emissão primária de ações de empresas não financeiras

-0,114

Emissão debêntures (não leasing/financeiras)

0,722

Emissão CRI

0,706

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS DOMÉSTICOS

0,892

Captações Mercado Internacional (bonds e notes)

0,392

Investimentos Estrangeiros Diretos

0,357

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS EXTERNOS

0,470

TOTAL DAS FONTES UTILIZADAS

0,799
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ALGUNS RESULTADOS

O Gráfico 06, a seguir, apresenta os resultados do financiamento dos investimentos
em percentagem do PIB, de acordo com a metodologia descrita. Nesta parte são
usados os dados de formação bruta de capital fixo como indicador dos
investimentos;

Gráfico 06

Algumas observações:

a) Depois de um ciclo positivo entre 2010 e 2013 (de 17,2% para 18,3%) os
investimentos do setor privado caem 4,1 p.p. do PIB entre 2013 e 2016 3T, para
14,2%;
b) A componente de recursos próprios das empresas nacionais cai de 9,3% do PIB
no período 2004/2009 para 6,8% no período seguinte, queda essa acentuada a
partir de 2014, enquanto que o investimento de empresas estrangeiras se eleva
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de 3,0% no período 2004/2009 para 3,6% no período seguinte, atingindo 4,4%
do PIB em 2016 3T;
c) A participação dos recursos do BNDES em 2016 3T (1,1% do PIB) corresponde
a menos da metade da média observada no período de 2010 a 2014 (2,6%), em
seguida à redução já observada em 2015, para 1,7%. A participação de 2016 3T
(1,1% do PIB) reproduz o valor observados na média do período de 2004/2007
(1,3%);
d) Os recursos do mercado de capitais caem da média de quase 2% no período de
2010/2014 para 1,5% em 2015 e apenas 1,2% em 2016 3T.

O Gráfico 7, a seguir, , apresenta os resultados da composição porcentual do
financiamento dos investimentos, de acordo com a metodologia descrita: :

Gráfico 07
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a) A principal observação é a forte mudança na composição das fontes de
financiamento dos investimentos ao longo de todo o período de 2004 a 2016 3T,
com redução do componente de recursos próprios (lucros retidos e aumento de
capital, investimento direto estrangeiro, ações) : de 83,5% em 2004 para 73,3%
em 2016 3T, que essa concentrada nas empresas nacionais, de 64,9% em
2004 para 41,5% em 2016 3T;
b) Destaca-se ainda:
i.

Queda da participação do BNDES em 2016 3T para 7,6% menor nível
desde 2004 (15,1% em 2013/2014);

ii.

Investimento direto estrangeiro aumentou fortemente sua participação
atingindo, respondendo por quase 1/3 (30,1%) dos recursos destinados a
investimentos em 2016 3T. Essa participação que também é aumentada
pelo aumento da taxa de câmbio, corresponde nesse último período
praticamente ao quadruplo do porcentual atribuído ao BNDES ou ao
mercado de capitais, tomados isoladamente;

iii.

A participação do mercado de capitais que era de 10,6% na média do
período 2010/2014 apresenta queda em 2015 e 2016 3T, quando atinge
8,2%.
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3. Comportamento Recente das Fontes Domésticas e Externas
de Financiamento dos Investimentos de Empresas e Famílias
Como se observa no Gráfico 08, as fontes domésticas de financiamento dos
investimentos, exceto recursos próprios, que eram de 32% em média no período
2010/2014 caem para 21,7% em 2016 3T como reflexo da recessão econômica.

Gráfico 08

No Gráfico 09, a seguir, verifica-se que as fontes imobiliárias, que eram em média
8,1% no período 2010/2014 caem para 6,9% em 2016 3T.
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Gráfico 09

No Gráfico 10, a seguir, verifica-se a participação do mercado de capitais no
financiamento dos investimentos. No período de 2010 a 2014 a participação foi de
cerca de 11% e cai para 8,3% em 2016 3T.
Gráfico 10
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No Gráfico 11, a seguir, apresenta-se a participação de fontes externas no
financiamento dos investimentos, 37,4% em 2016 3T.

Gráfico 11
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Nota Metodológica
Balanço de Pagamentos (Investimento Estrangeiro de BPM5 para BPM6)

Entre as mudanças conceituais do novo padrão de financiamento de investimentos
estimado pelo CEMEC, esta nota metodológica apresenta aquelas relativas ao
investimento direto, em especial a substituição do princípio direcional (BPM5) pelo
critério de ativos e passivos (BPM6). Na mudança de BPM5 para BMP6 houve duas
mudanças importantes:

a) Incorporação do reinvestimento de lucros como fonte de investimento direto;
b) Mudança do princípio direcional (BPM5), que prefiro chamar de territorial,
pelo critério de ativos e passivos (BPM6).
No BPM5 vigorava o princípio direcional (territorial), pelo qual era indispensável
identificar a matriz (empresa investidora) se era brasileira ou estrangeira, em se
tratando de dívida intercompanhia. Caso a empresa (matriz) fosse brasileira os
empréstimos entre empresas de grupo econômico de capital brasileiro eram sempre
registrados na conta de IBD (Investimento Brasileiro Direto), mesmo quando o
recurso era tomado junto à empresa não residente. Por exemplo, se uma subsidiária
ou controlada não residente fornecesse crédito para sua matriz residente no Brasil,
esse passivo brasileiro era classificado como “redutor de ativo”, na conta de
investimentos brasileiros diretos no exterior (IBD). O tratamento era simétrico para o
caso em que filial ou subsidiária residente no Brasil fornecia crédito à sua matriz no
exterior: a operação era considerada como um “redutor de passivo”.
Com o BPM6 se muda o critério para “Ativos e Passivos” onde não importa se a
matriz é brasileira ou estrangeira. A figura a seguir ilustra a alteração metodológica
como uma troca de posições entre componentes da conta de investimento direto –
dívida intercompanhia.
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Vamos exemplificar essas mudanças por meio de um exemplo: o investimento direto do ano
de 2013 pelos dois critérios (exemplo simplificado uma vez que existem outras pequenas
mudanças que não estão sendo descritas).

CRITÉRIO BMP5 - 2013
Conta Financeira: Concessões líquidas (+) / Captações líquidas (-)
Investimento direto total (líquido)
Investimento brasileiro direto - IBD (líquido)
Investimento brasileiro direto - IBD (crédito)
Investimento brasileiro direto - IBD (débito)
IBD - participação no capital (líquido)
IBD - participação no capital (retorno)
IBD - participação no capital (aplicação)
IBD - empréstimo intercompanhia (líquido)
IBD - empréstimo intercompanhia (crédito)
IBD - empréstimo intercompanhia (débito)
IBD - empréstimo intercompanhia de matriz no Brasil à filial no exterior (líquido)
IBD - empréstimo intercompanhia de matriz no Brasil à filial no exterior (amortização
recebida)
IBD - empréstimo intercompanhia de matriz no Brasil à filial no exterior (desembolso)
IBD - empréstimo intercompanhia de filial no exterior à matriz no Brasil (líquido)
IBD - empréstimo intercompanhia de filial no exterior à matriz no Brasil (ingresso)
IBD - empréstimo intercompanhia de filial no exterior à matriz no Brasil (amortização)
Investimento estrangeiro direto - IED (líquido)
Investimento estrangeiro direto - IED (crédito)
Investimento estrangeiro direto - IED (débito)
IED - participação no capital – não inclui reinvestimento - total (líquido)
IED - participação no capital - total (ingresso)
IED - participação no capital - total moeda (ingresso)
IED - participação no capital - moeda exclusive privatização (ingresso)
IED - participação no capital - conversão (ingresso)
IED - participação no capital - mercadoria (ingresso)
IED - participação no capital - reinvestimento (ingresso)
IED - participação no capital (saída)
IED - empréstimo intercompanhia - total (líquido)
IED - empréstimo intercompanhia - total (crédito)
IED - empréstimo intercompanhia - total (débito)
IED - empréstimo intercompanhia de filial no Brasil à matriz no exterior (líquido)
IED - empréstimo intercompanhia de filial no Brasil à matriz no exterior (amortização
recebida)
IED - empréstimo intercompanhia de filial no Brasil à matriz no exterior (desembolso)
IED - empréstimo intercompanhia de matriz no exterior à filial no Brasil (líquido)
IED - empréstimo intercompanhia de matriz no exterior à filial no Brasil (ingresso)
IED - empréstimo intercompanhia de matriz no exterior à filial no Brasil (amortização)

2013
66.624
2.755
27.643
24.147
14.760
3.448
18.208
17.515
24.195
5.939
1.279
2.985
1.706
16.236
21.297
5.062
63.869
86.216
22.347
41.644
49.341
46.821
46.821
2.506
15
7.697
22.224
36.875
14.650
114
1.610
1.496
22.111
35.265
13.154

As linhas em amarelo serão trocadas de lugar e a linha laranja (reinvestimento) será
preenchida.
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CRITÉRIO BMP6 – 2013
Conta Financeira: Concessões líquidas (+) / Captações líquidas (-)

2013

Investimento direto total (líquido)
Investimento brasileiro direto - IBD (líquido)

54.271
-

Investimento brasileiro direto - IBD (crédito)

14.906
26.103

Investimento brasileiro direto - IBD (débito)

-

24.147

IBD - participação no capital (líquido)

-

16.300

IBD - participação no capital (retorno)
IBD - participação no capital (aplicação)

1.908
-

18.208

IBD - empréstimo intercompanhia (líquido)

1.393

IBD - empréstimo intercompanhia (crédito)

24.195

IBD - empréstimo intercompanhia (débito)

-

5.939

IBD - empréstimo intercompanhia de matriz no Brasil à filial no exterior (líquido)

1.279

IBD - empréstimo intercompanhia de matriz no Brasil à filial no exterior (amortização recebida)

2.985

IBD - empréstimo intercompanhia de matriz no Brasil à filial no exterior (desembolso)

-

1.706

IED - empréstimo intercompanhia de filial no Brasil à matriz no exterior (líquido)

114

IED - empréstimo intercompanhia de filial no Brasil à matriz no exterior (amortização recebida)
IED - empréstimo intercompanhia de filial no Brasil à matriz no exterior (desembolso)

1.610
-

1.496

Investimento estrangeiro direto - IED (líquido)

69.178

Investimento estrangeiro direto - IED (crédito)

95.091

Investimento estrangeiro direto - IED (débito)

-

25.913

IED - participação no capital - inclui reinvestimento - total (líquido)

30.832

IED - participação no capital - total (ingresso)

49.341

IED - participação no capital - total moeda (ingresso)

46.821

IED - participação no capital - moeda exclusive privatização (ingresso)

46.821

IED - participação no capital - conversão (ingresso)

2.506

IED - participação no capital - mercadoria (ingresso)
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IED - participação no capital - reinvestimento (ingresso)

-

10.813

IED - participação no capital (saída)

-

7.697

IED - empréstimo intercompanhia - total (líquido)

38.346

IED - empréstimo intercompanhia - total (crédito)

56.562

IED - empréstimo intercompanhia - total (débito)

-

18.216

IBD - empréstimo intercompanhia de filial no exterior à matriz no Brasil (líquido)

16.236

IBD - empréstimo intercompanhia de filial no exterior à matriz no Brasil (ingresso)

21.297

IBD - empréstimo intercompanhia de filial no exterior à matriz no Brasil (amortização)

-

5.062

IED - empréstimo intercompanhia de matriz no exterior à filial no Brasil (líquido)

22.111

IED - empréstimo intercompanhia de matriz no exterior à filial no Brasil (ingresso)

35.265

IED - empréstimo intercompanhia de matriz no exterior à filial no Brasil (amortização)

-
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13.154

Verifica-se que o investimento direto estrangeiro, que era de US$ 63.869 milhões no BMP5,
passa para US$ 69.178 milhões no critério BMP6; uma diferença de US$ 5.309 milhões.
Resumidamente para o investimento estrangeiro temos:

IBD - empréstimo intercompanhia de filial no exterior à matriz no Brasil (líquido) vira 16.236
IED
IED - empréstimo intercompanhia de filial no Brasil à matriz no exterior (líquido) vira - 114
IBD
IED - participação no capital - reinvestimento (ingresso)
Investimento Estrangeiro Direto - Diferença entre BMP6 e BMP5

- 10.813
5.309

No novo critério o IED vira Investimentos Diretos no País:
Investimento direto
Investimentos diretos no exterior
Ingressos
Saídas
Participação no capital – total
Ingressos
Saídas
Participação no capital, exceto reinvestimento de lucros
Participação no capital – reinvestimento de lucros no exterior – saídas
Operações intercompanhia
Amortizações recebidas do exterior
Créditos concedidos ao exterior
Matrizes no Brasil a filiais no exterior
Amortizações recebidas do exterior
Créditos concedidos ao exterior
Filiais no Brasil a matrizes no exterior (investimento reverso)
Amortizações recebidas do exterior
Créditos concedidos ao exterior
Investimentos diretos no país
Ingressos
Saídas
Participação no capital – total – passivos
Ingressos
Saídas
Participação no capital, exceto reinvestimento de lucros – passivos
Participação no capital – reinvestimento de lucros no Brasil –
ingressos
Operações intercompanhia – passivos
Créditos recebidos do exterior
Amortizações pagas ao exterior
Matrizes no exterior a filiais no Brasil
Créditos recebidos do exterior
Amortizações pagas ao exterior
Filiais no exterior a matrizes no Brasil (investimento reverso)
Créditos recebidos do exterior
Amortizações pagas ao exterior

- 54.240
14.942
8.050
22.992
16.300
3.453
19.754
14.755
1.545
- 1.359
4.597
3.238
- 1.245
2.987
1.742
- 114
1.610
1.496
69.181
95.095
25.913
30.835
38.533
7.697
41.648
- 10.813
38.346
56.562
18.216
22.111
35.265
13.154
16.236
21.297
5.062
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