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O DESAFIO

Reorganizar o padrão de desenvolvimento da economia brasileira

Padrão de desenvolvimento => é um todo que envolve segmentos produtivos, atores 
econômicos (sociais e políticos), formatos institucionais e estilos de relações com o 
comércio e as finanças globais

Em todo processo de crescimento há fatores que empurram ou puxam a expansão da 
economia 

Dependendo da consistência e da articulação entre estes fatores, gera-se um 
padrão de desenvolvimento mais ou menos consistente



PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO

Períodos JK e Milagre foram tipicamente de crescimento puxado por engrenagens 
econômicas que tinham a indústria como mola propulsora

Os padrões de desenvolvimento tiveram lacunas em relação que seria um padrão 
tipicamente capitalista, mas produziram crescimento e mudanças estruturais 
profundas na economia brasileira 

Estado foi muito presente: 
- na regulação da economia 
- na gestão do câmbio
- na mobilização de poupanças



O CRESCIMENTO DOS ÚLTIMOS ANOS

Crescimento mais recente pode ser caracterizado como crescimento empurrado

Funcionaram como propulsores do crescimento
- o crédito
- o consumo
- o câmbio valorizado
- a renda interna derivada das commodities
- o gasto público
- o investimento das estatais

Nexos dinâmicos foram exteriores ao sistema produtivo

Desindustrialização foi o maior indicador
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POUPANÇA NACIONAL É BAIXA E ESTÁ EM QUEDA



POUPANÇA DAS FAMÍLIAS É BAIXA



POUPANÇA BRASILEIRA É DAS PIORES NO MUNDO



POUPANÇA É RUIM MESMO DA AMÉRICA DO SUL



POUPANÇA FRENTE A GRUPOS HOMOGÊNEOS



POUPANÇA E CONSUMO

Numa visão dinâmica não há uma oposição absoluta entre o consumo e a poupança

O importante é não permitir que o consumo avance tanto que impeça que a 
economia atinja níveis razoáveis de investimento e poupança

O que importa mesmo é que os tomadores de decisões econômicas decidam por 
mais produção e mais investimento = expansão do PIB potencial

As decisões de produção e investimento vão incrementar tanto o consumo como a 
poupança, dado o limite das transações correntes, que pode ser mais elástico se 
houver o recurso à poupança do resto do mundo 



POUPANÇA E CONSUMO

Este é “o” processo que precisa ser mediado pela política econômica

Deixar explodir o crédito ao consumo ou manter o câmbio valorizado são decisões 
que não podem deixar de gerar um ambiente econômico propício a mais consumo e 
menos poupança

Os percalços são conhecidos: desequilíbrio na relação entre os mercados

Isto estanca o próprio crescimento, na forma de tensões inflacionárias e/ou 
desequilíbrio externo



GERAR MAIS POUPANÇA É SUFICIENTE?

Mesmo que tenhamos uma poupança crescente, isto não garante que o investimento, 
que amplia o PIB potencial, venha a acontecer

É necessário construir canais por onde a poupança possa transitar e estar disponível 
aos projetos de investimento

Na ausência de um arcabouço institucional e de entidades que façam a gestão da 
poupança produz-se mais um problema, na forma de fuga de capitais, especulação 
imobiliária, especulação em estoques etc.

Não construir os canais para a mobilização da poupança gerada produz a negação 
desta mesma poupança (o consumo)



DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAS DE 
FINANCIAMENTO
O desenvolvimento pressupõe estruturas financeiras que sustentem o financiamento 
do investimento

Isto é ainda muito mais verdade no capitalismo atual, dadas as escalas e os grandes 
riscos

Todos os projetos de investimento estão alicerçados em financiamentos estruturados

O sistema financeiro tem grande importância, mas o banco já não tem o papel de 
fornecer o crédito diretamente à empresa investidora

Construção das operações de captação de recursos se dá no mercado de capitais 
(inclusive, ultrapassando as fronteiras nacionais)



DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAS DE 
FINANCIAMENTO
O Brasil sempre financiou o investimento com o jeitinho:
- câmbio múltiplo para favorecer para comprar máquinas
- emissão de moeda via expansão do crédito do BB
- autofinanciamento das empresas via inflação

Já usou o sistema tributário para tirar poupança de setores velhos e incentivar os 
setores novos (com isenções)

O desenvolvimento do mercado de capitais sempre foi um desejo

Mas, do ponto de vista de ser o local aonde a empresa vai buscar o recurso para 
investir, nunca se implantou de fato



DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAS DE 
FINANCIAMENTO
Embora a economia brasileira tenha um sistema financeiro forte e internacionalizado, 
os bancos privados não têm colaborado expressivamente com o financiamento do 
investimento

A exceção confirma a regra: 
- os empréstimos ponte nas concessões
- a função de repassador do crédito originado no BNDES

O sistema financeiro brasileiro tem um paradoxo de origem, com uma taxa de juro 
tão elevada, vêm os paliativos:
- crédito direcionado
- subsídio para determinados segmentos



OS FATOS NOVOS E OS PROBLEMAS VELHOS

O superdimensionamento do BNDES com uma criação de funding via Tesouro 
Nacional

FI-FGTS foi uma inovação importante

A criação das debentures de infraestrutura (e inovação)

Problemas:
- o BNDES tem que ser um dos players, mas não o único player
- nem mesmo o financiamento das concessões foi equacionado
- o fundo de garantia das concessões nem chegou a ser usado
- financiamento do investimento industrial foi realizado com medidas heroicas que 
não se sustentam no tempo



FONTES DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

A estrutura de 
financiamento do 
investimento ainda 
depende muito dos 
recursos próprios e dos 
IED
As fontes bancárias 
(públicas) nunca 
passaram de 3% do PIB
O mesmo para o 
mercado de capitais / 
emissões primárias

OS FATOS NOVOS E OS PROBLEMAS VELHOS
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A concentração em 
governo dispensa 
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Os títulos de governo 
representavam 75% 
dos ativos que eram 
mantidos pelos fundos 
em set/2017

OS FATOS NOVOS E OS PROBLEMAS VELHOS

Fonte:Anbima
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PL total dos fundos 
de R$ 4,03 trilhões 
em set/2017
Entidade de 
Previdência 
Complementar 
(abertas e fechadas) 
participam com 32%

OS FATOS NOVOS E OS PROBLEMAS VELHOS

Fonte:Anbima



Papel
Cart	

Própria
Títulos	

vinculados
PF

PJ	não	
Financ

PJ	Financ
Fundos	de	
Invest

Outros	
fundos

Em	poder	
do	público

ago/2017 716.476 334.444      73.302 203.963    127.858 1.591.592 204.411 3.252.385    

LFT   223.034 110.916      12.409 30.304       1.498 675.780 1.959 1.056.143     

LTN   289.152 111.587 10.289       19.379 51.041 285.275 81.197 847.958

NTN-A3 4.061 6.181          3 29             911 675 0 11.861         

NTN-B 148.649 74.941 48.917       137.658 9.274 488.016 15.791 923.262

NTN-C 1.725 14.872        80 6.644        0 48.698 0 72.019         

NTN-F 49.693 18.427 1.538        12.023 68.094 110.683 104.252 364.755

NTN-I 687 -                0 338           501 60 26 1.611           

NTN-P 247 0 -              23 0 0 0 270

set/2017 717.248    336.924      73.237       206.398    131.319    1.609.187 203.224    3.277.879    

Depósito de Poupança 
= R$ 696 bilhões

Operações compromissadas = 
R$ 1.148 bilhões

DETENTORES DA DÍVIDA PÚBLICA



Papeis PF	Private PF	varejo
PJNF	
Private

PJNF	
varejo

Banco	
Comercial

Outras	
PJF

Inv	não	
resid

Ent	Previd	
Aberta

Ent	Previd	
Fechada

RPPS Seguro
Capit	e	
arrend	

mercantil

Fundos	e	
Clubes

Cotistas	
de	distr	
de	fundos

Outros
Cart	total	

dos	
fundos

ago/2017 83.080 100.835 157.455 73.696 11.885 19.129 23.690 379.123 231.507 61.494 75.795 10.673 134.726 21.737 283.999 1.894.420

LFT   52.912       88.819       79.639       54.341       5.752        8.349        3.270        147.828     32.292       10.405       30.215       7.127        76.610       10.881       119.582     732.951     

LTN   5.367        3.625        40.281       7.110        1              11.445       15.990       100.493     12.722       14.493       21.649       2.463        6.266        5.109        62.163       392.671     

NTN-A3 65             -              9              -              591           -              -              -              9              -              -              -              11             -              -              684           

NTN-B 23.578       6.125        34.770       16.292       5.590        502           3.304        56.970       162.231     40.442       15.876       1.310        45.218       4.867        84.130       522.618     

NTN-C 1.330        27             426           766           -              0              -              11.615       23.515       23             1.340        -              6.450        0              3.334        48.826       

NTN-F 1.108        1.149        1.357        1.172        0              328           1.174        75.135       1.132        1.207        6.131        57             1.118        21             14.900       216.026     

NTN-I 48             1              1              -              -              -              -              -              0              -              -              -              10             0              -              86             

NTN-P -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               

set/2017 84.407       99.746       156.483    79.682       11.933       20.623       23.737       392.041    231.901    66.570       75.211       10.958       135.683    20.879       284.109    1.913.862

Fundos detêm R$ 624 bilhões em títulos 
federais, cerca e um terço do total de 

títulos carregados pelos Fundos

As entidades fechadas têm 
um perfil de aplicação 
preponderante no longo 
prazo, ao contrário das 
entidades abertas

DÍVIDA PÚBLICA COM OS FUNDOS DE INVESTIMENTO



FORTALECER A INSTITUCIONALIDADE E GERAR 
CANAIS DE MOBILIZAÇÃO DE POUPANÇA
No Brasil, a outra face dos ativos é, quase sempre um passivo público

Mas isso não é porque o Estado é deficitário

Antes é porque faltam estruturas de mobilização de poupanças entre agentes 
privados, porque passar pelo Estado é mais seguro para todos

Se o Brasil recuperasse o primário e pudesse diminuir a dívida do Tesouro, muito 
provavelmente, o mesmo recurso viraria operação compromissada

O dinheiro sobraria no mercado e o BCB, para não deixar cair a taxa do over, 
expandiria suas operações



INSTITUCIONALIDADE DA TRANSIÇÃO

Reorganizar o padrão de rentabilidades das aplicações

Usar a tributação como forma de alongar os prazos

Gerar mercados para títulos mais longos e garantir, mesmo que seja pela 
intervenção estatal, a liquidez dos papeis

Organizar operações de financiamento à infraestrutura que sejam palatáveis aos 
fundos e a seus administradores

Garantias limitadas de rentabilidade e operações estruturadas poderiam dar 
segurança aos investidores 



INSTITUCIONALIDADE DE TRANSIÇÃO
Grandes investimentos de interesse nacional têm que ser objeto de projetos claros e 
condições de retorno financeiro transparentes

O governo pode assumir compromissos de garantia da TIR dos projetos, em caso de 
deficiência na execução ou problemas de rentabilidade

Uma parte do investimento do OGU poderia ser segregada num fundo de garantia para a 
rentabilidade dos projetos

Seria o início de uma cultura de projetos no país

Afonso e Biasoto, Estado e novo arranjo para o investimento 
público no Brasil, Economia e Sociedade, n. 59 (abr/2017)



INSTITUCIONALIDADE DE TRANSIÇÃO

Sair da dominância absoluta dos títulos do Tesouro e das operações do Banco 
Central

Criar papeis para o investidor e para as estruturas de poupança de longo prazo

Dar credibilidade às entidades que carregam poupança de longo prazo, num país 
como o Brasil, é muito mais do que definir os limites de aplicação de carteiras

O investimento não ganhará dimensão sem que o nosso mercado de capitais 
amadureça



AS ESTRUTURAS DE POUPANÇA DE LONGO PRAZO

Nos próximos anos, as entidades de poupança mais longa serão muito mais decisivas 
para o investimento e para reduzir o potencial de crises financeiras

O mundo da precificação diária dos ativos fragiliza a posição de todos os gestores 
de portfolio

Em sistemas mais sólidos = as proteções e hedges

Em sistemas menos consolidados, gestor é jogado para prazos mais curtos pelo risco 
(da marcação a mercado, por exemplo)

Entidades cuja referência é o longo prazo = colaboram para reduzir o risco de 
deterioração da percepção sobre as estruturas de ativos e passivos 



E OS POUPADORES?

Uma sólida classe média é essencial para um bom Imposto de Renda sobre a Pessoa 
Física

Uma boa distribuição de renda é essencial para um sistema de poupança de longo 
prazo

Mercado de trabalho também é essencial

Solidez do mundo empresarial = entidades patrocinadoras

Tributação

Percepção do poupador de longo prazo na solvência do sistema (segurança)

Dúvidas no Regime Geral de Previdência Social para salários acima de 5 mínimos



POUPANÇA E APOSENTADORIA: COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS

Fonte:	Banco	Mundial.	Elaboração	Folha	de	São	Paulo.	Disponível	em:	https://goo.gl/0Q8By1

Poupança	para	a	Velhice:	Análise	Internacional

Poupança:
Diversos países têm níveis de poupança para velhice, 
mesmo entre os mais pobres



EVOLUÇÃO DOS CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA 
PRIVADA



Fonte	PNAD/IBGE.	Elaboração	Própria.

PREVIDENCIÁRIOS POR FAIXAS DE RENDA



CONTAS NACIONAIS: POUPANÇA X FUNDOS

Fonte:	IBGE:	CEI.	Elaboração	Própria.
Nota:	Fundos	de	pensão	é	a	variação	das	participações	líquidas	das	famílias	nos	fundos	de	pensões,	FGTS	e	PIS/PASEP.

32



POUPANÇA FAMILIAR: COMO SE POUPA?

Fonte:	BCB:	Taxa	de	Poupança	Familiar:	uma	análise	regional.
33

Mais da metade da 
poupança familiar é 
realizada no setor 
imobiliário



População	Potencial	Participante	(Faixa	Etária	por	Faixa	de	Rendimento	Pessoal)	

Fx.	Etária		 De	 06	 a	 07	
SM	

De	 07	 a	
08	SM	

De	 08	 a	
09	SM	

De	 09	 a	
10	SM	

Mais	de	10	
SM	 Total		

de	20	a	24	 33,9	 11,1	 14,9	 4,8	 15,8	 80,5	

de	25	a	29	 161,5	 30,7	 51,9	 31,7	 99,7	 375,7	

de	30	a	34	 236,6	 41,7	 98,9	 61,2	 220,4	 658,9	

de	35	a	39	 243,8	 51,6	 99,4	 59,3	 252,5	 706,5	

de	40	a	44	 236	 54,7	 96,1	 62,9	 264,3	 714	

de	45	a	49	 239,3	 54,8	 82,2	 60,2	 278,5	 714,9	

de	50	a	54	 233,7	 62	 104,6	 80,8	 298,9	 780	

Total		 1384,8	 306,5	 548,1	 360,9	 1430,3	 4030,6	

População	Potencial	Participante	por	Ocupação	

	
Fonte:	PNAD/IBGE	(2014).	Elaboração	Própria.		

Todas	as	categorias Pessoas %
Empregado	com	carteirade	trabalho	assinada 1.222,60 30,33%

Funcionário	público	estatutário 911,90 22,62%

Empregador 774,30 19,21%

Conta	própria 778,60 19,32%

Outro	empregado	sem	carteira	de	trabalho	assinada 282,30 7,00%

Militar 55,30 1,37%

Demais	posições	na	ocupação 5,60 0,14%

Total	 4.030,60 100,00%

POTENCIAL DE 
NOVOS 
PARTICIPANTES, 
COM RENDIMENTO 
ACIMA DO TETO 
PREVIDENCIÁRIO
4 MILHÕES



POTENCIAL DE 
NOVOS 
PARTICIPANTES, 
COM RENDIMENTO 
ENTRE 3 MÍNIMOS 
E O TETO 
PREVIDENCIÁRIO
9,1 MILHÕES



PROJEÇÃO PARA O MERCADO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA

Três	cenários	distintos	de	contribuição	
dos	indivíduos	dados	por	4%,	6%	e	8%	
da	renda	média	mensal:
§ A	renda	média	dos	indivíduos	
classificados	como	potenciais	
entrantes	é	de	R$	7.987,90	mensais

§ Um	mercado	potencial	estimado	em	
2.291	mil	pessoas	na	previdência	
complementar	fechada

§ Considerado	preços	constantes,	sem	
taxa	de	crescimento	médio	anual	da	
renda

§ Montante	aplicado	a	taxa	de	juros	de	
5%	ao	ano.



Destruição rápida e 
intensa do emprego 
privado e de alta 
renda, e quebra do 
subsídio cruzado da 
Previdência 
Social....
Simultâneo à 
proliferação de 
firmas individuais, 
sem ou raros 
funcionários 
(pejotização) 

EVOLUÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO



EMPRESAS ESTATAIS: EVOLUÇÃO DE PESSOAL

Fonte	SIEST.	Elaboração	Própria.
38



PREVIDÊNCIA PRIVADA: EXPANSÃO E AJUSTES

Fonte:	SUSEP.	Elaboração	Própria.



Previdência Privada: 
Projeções Maturidade

Fonte:	ABRAPP.	Elaboração	Própria.

ü Mesmo	considerando	uma	taxa	de	juros	
variável,	levando	em	consideração	a	redução	
futura	dos	juros	praticados	no	país,	o	
sistema	terá	gasto	todos	os	seus	recursos	
atuais	até	2032.

PREVIDÊNCIA PRIVADA: EXPANSÃO E AJUSTES



Previdência	fechada:	carteira	de	Investimentos

Recursos	estimados	em	mais	de	R$	232	bilhões	alocados	em	participações	acionárias	permanentes	e	projetos	longo	tenderão	a	
migrar	para	liquidez,	se	nada	mudar	no	sistema!

Queda da taxa de juros básica da economia exigirá aumento da rentabilidade em outros ativos

PREVIDÊNCIA PRIVADA: EXPANSÃO E AJUSTES



ü Como aproveitar o potencial para expansão da previdência complementar e, 

mais que isso, recuperar a  poupança de longo prazo?

o Novo arranjo institucional. Rever políticas e práticas, inclusive regulatórias

o Tratamento diferenciado para conquistar novos participantes

o Gestão de riscos para atrair novos patrocinadores

o Nova visão regulatória incluindo a flexibilidade para os poupadores na 

transição entre fundos

o Incentivo à competição para redução de taxas de administração

o Reordenamento das formas de tratamento tributário

o Construir a credibilidade nas carteiras de aplicação

COMO AVANÇAR?



ü Rearranjo: origem do sistema (entidades de empresas estatais) não será seu 

futuro (necessita se expandir junto ao setor privado): 

o fundos diferentes reclamam controle diferente;

o adesão de novas e mais empresas e associações exigirá reformular 

regras e reformatar planos;

ü Modelagem: investir na auto-regulamentação (sucesso no mercado de 

capitais) para patrocinadores privados.

COMO AVANÇAR?



ü Diversificação: explorar potencial junto às empresas privadas, sobretudo de 

menor porte, aos profissionais liberais e ao novo capital (ex-trabalhador) exige 

nova lógica, regras e planos

ü Estímulo fundamental: mitigar risco do empresário/instituidor para montar 

plano próprio

ü Tratamento tributário: não se pode confundir a poupança de longo prazo com 

uma aplicação financeira qualquer

ü Mercado de capitais: o Estado tem que assumir diversos elementos da regulação 

do mercado de capitais que afetam as poupanças de prazo mais longo

COMO AVANÇAR?



ü Redesenhar planos específicos: 

o planos só período de capitalização

o gestão do plano (contribuição definida) apenas durante fase de acúmulo 

de poupança

o aposentadoria e riscos (como doença e invalidez) comprados no 

mercado segurador

o mesma lógica para pensões

o Regulação de critério de portabilidade

COMO AVANÇAR?



ü Objetivos nacionais:  premência em fomentar simultaneamente à poupança 

de longo prazo e à melhor proteção social, para atender expressivo 

contingente de famílias que hoje podem mas não poupam.

ü Fomentar a previdência complementar privada é alternativa mais consistente 

para recuperar a poupança nacional

ü Mas só uma nova e maior previdência complementar gerará poupança no 

longo prazo, que viabiliza investimentos produtivos e amplia rede de 

proteção social 

ü Solução simultânea para desafios impostos pela macroeconomia e pelo bem-

estar social e para retomar desenvolvimento

COMO AVANÇAR?



MAIS OU MENOS ESTADO?

Essa é a parcela mais relevante da economia para o desenvolvimento

O Estado é essencial para seu reordenamento

Aqui não é menos Estado, é mais Estado

Mas é mais Estado com a inteligência da articulação de uma 
institucionalidade que precisa se construir e ganhar autonomia

A Previdência Complementar é o melhor caso para ensaiarmos o novo Estado 
brasileiro



OBRIGADO


