
Domingo 5 .6 .2016 

Economia 
0 GLOBO I 35 

Recessao em alto mar 
PAG. 39 

NEM CRUZEIROS 
ESCAPAM DA CRISE 
Temporada de verao vai encolher no ano que vem. Ate 
o "Emo~oes", de Roberto Carlos, migrou para um resort 
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TELEVENDAS: UM 
TESTE DE PACIENCIA 
Liga~oes insistentes ea qualquer dia e hora irritam 
consumidores. Mas nao ha lei federal que profba abusos 

0 GARGALO DOS RECURSOS 

A draga do credito 
Setor publico absorve 72% do mercado de tftulos da dfvida, e empresas nao obtem financiamento 

ilENNANSETfl 

rennan.setti@oglobo.com.br 

Para o empresariado brasileiro, os ultimas meses 
deixaram a sensac;:ao de que o dinheiro secou. A 
captac;:ao de recursos com investidores, par meio 
de tltulos de dfvida e ac;:oes, despencou e deve fe
char o ano no menor volume desde 2004. Diante 
de uma avalanche de calotes e renegociac;:oes de 
debitos, os bancos restringem emprestimos. 0 
BNDES - que financiou 11,2% do investimento 
privado em 2015, segundo o Centro de Estudos 
de Mercado de Capitais do lbmec (Cemec) -
passa par um processo de transiyao do qua! saira 
menor e mais seletivo, afirmam especialistas. En
quanto isso, para financiar seu crescente deficit 
orc;:amentario, o govemo federal aumentou a 
emissao de titulos publicos. Os juros altos e o bai
xo risco <lesses papeis, considerados imbativeis 
no mercado, atraem fatia cada vez maiar de in
vestidores e dificultam as emiss6es privadas. 

0 quadro e pouco auspicioso para um pals cuja 
taxa de investimentos caiu a 16,9% do tamanho da 
economia no primeiro trimestre do ano, a menor 
taxa em 21 anos. Segundo especialistas, o capital 
evaparado imp6e ao Brasil a necessidade de solu
cionar desequilibrios cronicos, tarefa que passa 
pela reduyao de juros, a democratizayao do acesso 
ao mercado de capitais - para os analistas, hoje 
ele funciona como um clube exclusivo para gran
des corparac;:oes e bancos seletos - e a adoyao de 
modelos de concessao e parcerias publico-priva
das que sejam atraentes ao capital privado. 

Um numero ilustra o desequillbrio na relac;:ao 
de forc;:as entre empresas e governo. Levanta
mento do Cem ec mostra que o setor publico, in
cluindo estatais, foi responsavel por 72% do flu 
xo de dfvida no mercado domestico no fim de 
2015. Embara u·ate-se de um indicadar volatil, o 
nlvel foi o maiar em pelo menos dez anos. Issa 
acontece porque as empresas estao captando 
menos recursos, e o setar publico, mais. Segun
do dados da Anbima, associac;:ao que reline en
tidades do mercado financeiro, as companhias 
levantaram R$ 110,37 bilh6es em 2015 no mer
cado domestico, 25% menos que em 2014. En
quanto is so, o Tesouro Nacional captou R$ 856,4 
bilh6es, um aumento anual de 55%. 

'E CRUCIAL QUE HAJA REDUCAO DE JUROS' 
Os juros desempenham papel cen tral nessa 
conjuntura. Como o governo precisa atrair in
vestidores para financiar seu rombo fiscal, a Ta
xa Selic precisa se manter alta, pois ela e a prin
cipal referenda de rentabilidade - hoje es ta em 
14,25% ao ano, m aiar patamar desde 2006. S6 
que as empresas devem sempre oferecer retor
nos maiares que a Selic, para compensar o fato 
de que seu risco de calote e maior que o do go
verno. De acordo com a Apsis Consultoria, o 
custo medio de captac;:ao de dlvida das empre
sas brasileiras e de 14,9%, chegando a 18,5% en
tre empresas consideradas espec ulativas. Nos 
EUA, essas taxas sao, respectivamente, de 2,1 % 
e 2,95%; no Mexico, de 6,52% e 10,88%. 

0 problema e que 0 retorno sobre 0 capital in
vestido das empresas esta despencando. Carlos 
Rocca, diretor do Cemec, afirmou que essa taxa 
era de 15,2% em 2008 e recuou a 6,7% em 2014 en
u·e cerca de 700 grandes empresas. Assim, para a 
maiar parte das companhias, nao vale a pena pa
gar juros tao altos, diante de retornos tao baixos. 

- Mesmo para empresas consideradas sauda
veis, o custo de captac;:ao ja esta elevadlssimo, 
pois os investidores nao veem sustentabilidade a 
longo prazo. Ou as empresas terao de se financiar 
com capital pr6prio, coma muitas ja fazem, ou te
rao de pagar juros exorbitantes. 0 custo disso 
acabara sendo repassado ao consumidor, o que 
indexaria ainda mais a economia - observa Luiz 
Paulo Silveira, vice-presidente da Apsis. - Ecru
cial que haja reduyao de juros no pals para que 
esse custo caia. Mas, com um deficit de R$ 170 bi
lhoes e aprovac;:ao de m edidas coma aumento pa
ra os servidores, vejo pouca margem para isso. 

E consenso entre economistas que a Selic caira. 
Mas as projec;:oes compiladas na pesquisa Focus, 
do Banco Central, indicam que o patamar conti
nuara alto, dada a resistencia da inflac;:ao, ainda 
pressionando o custo de captac;:ao das empresas: 
estima-se que a taxa de juros terminara o ano em 
12,75%, recuando a 11,25% no fim de 2017. 

- Com a normalizac;:ao da politica economi
ca, a taxa de juros vai cair. Essa queda, par si s6, 
diminuira o custo de captac;:ao das empresas, 
dando esp ac;:o para a emissao de d fvida. Mas 
uma revoluc;:ao no Brasil seria se a taxa de juros 
cafsse muito mais, e se o BNDES reduzisse o seu 

CAPITAL CURTO PARA 0 SETOR PRIVADO 
EVOLU QAO DAS EMISSOES DE AQOES E DfVIDAS 
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tamanho - afirma Evandro Buccini, economis
ta-ch efe da gestora Rio Bravo. 

Uma mudan c;:a na atuac;:ao do BNDES e tida 
co mo essencial para estimular o mercado de ca
pitais. 0 banco concede credito a empresas com 
juros subsidiados, tendo coma referencia a Taxa 
de Juros de Longo Prazo (TJLP), hoje em 7,5% 
ao ano. Segundo economistas, o problema e 
que muitas das empresas benefi ciadas nao pre
cisam de subsfdios, pois sao grandes o suficien
te para buscar dinheiro no mercado de ac;:oes e 
debentures (tltulos de dfvida). 

Isso, par si s6, desestimula as emiss6es carpo
rativas. As companhias ficaram "mal acostuma
das" com os juros baixos do BNDES, afirma Re
nato Vilela, do Nucleo de Estudos em Mercados 
e Investimentos da FGV Direito-SP. Alem disso, 
as empresas que ficam de fora do sistema BN
DES acabam sendo as de maior risco, o que ele
va ainda mais o custo de captac;:ao do mercado. 

- 0 BNDESPar (brac;:o de participac;:oes do 
banco de fomento) aparece com mais de 5% do 
capital social em 103 companhias no grupo de 
empresas com maior liquidez da Bovespa. A 
conclusao que tiramos disso e que o BNDES en
trou no lugar do investidar. E esse o papel dele? 
- questiona Vilela. 

Outro problema e que o juro subsidiado tern 
custo fiscal elevado, o que dificulta a reduc;:ao da 
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Editoria de Arte 

Selic. 0 Tesauro repassou ao banco R$ 5 17 bi
lh6es. Mas enquanto o BNDES emprestou esse 
dinheiro cobrando TJLP, o governo o havia le
vantado com investidores pagando a Selic. No 
fim de 201 5, o Tribunal de Contas da Uniao 
(TCU) calculou que essa politica de incentivo 
custara R$ 184 bilh6es aos cofres publicos nas 
pr6ximas decadas. 

A intenc;:ao do governo tern sido reverter esse 
processo. A presidente afastada, Dilma Rousseff, 
ja havia interrompido os repasses do Tesauro ao 
banco. Agora, o presidente interino, Michel Te
mer, quer que o banco devolva R$ 100 bilh6es aos 
cofres publicos, medida que, segundo o governo, 
ainda depende de avaliac;:ao do TCU. Os desem
bolsos do banco cairam 28% em 2015, para R$ 
135,9 bilh6es. Para este ano, espera-se numero 
ainda menor, uma vez que os desembolsos soma
ram apenas R$ 18, 1 bilh6es no primeiro u·irnes
tre. Na cerim6nia de posse coma presidente do 
BNDES, na semana passada, Maria Silvia Bastos 
Marques enfatizou que o banco sera mais criteri
oso e dara prioridade a projetos com retorno so
cial. 0 piano e que ele volte a coordenar o progra
ma de concess6es e privatizac;:oes do governo fe
deral, coma fez na decada de 1990. 

Proc urado, o BNDES nao indicou um p orta
voz para entrevista, alegando passar par um 
m omento de transic;:ao. 
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Com a ausencia de estimulos para que as com
panhias recorram ao m ercado de capitais, ore
sultado sao diversos desequilfbrios, que se apro
fundaram com a crise. 0 primeiro e a pr6pria 
atrofia do mercado acionario, que perde empre
sas a cada ano. Eram 449 as companhias listadas 
na Bolsa de Valores de Sao Paulo (Bovespa) em 
2000; hoje, sao 359. A capitalizayao de mercado 
das firmas com ayao na Balsa, que ja foi de US$ 
1,73 trilhao em maio de 2011, agora e de US$ 573 
bilh6es, segundo dados da Bloomberg. A desva
lorizac;:ao recente do real, e claro, explica parte 
importante desse tombo, mas o valor de mercado 
das ac;:oes na Balsa tambem vem se contraindo, 
comparativamente ao tamanho da economia. Se
gundo dados do Cemec, o valor de mercado atin 
giu o equivalente a 93,6% do Produto lnterno 
Bruto (PIB ) na segunda m etade de 2007, mas 
agora representa apenas 32,2%. 

MERCADO EXCLUSIVO DE GIGANTES 
Deprim ida, a Bolsa afetou os pequenos aplica
dores. A quantidade de investidores pessoas ff 
sicas na Bolsa esta na casa dos 550 mil, cerca de 
10% abaixo do pico em 2010 e sequer 1% da po
pulac;:ao em idade ativa do pafs. Nos EUA, essa 
taxa ultrapassa os 50% da populac;:ao ativa. 

Os pequenos investidores trocaram as ac;:oes 
pelos tftulos publicos. A quantidade de pessoas 
cadastradas no programa Tesouro Direto saltou 
de 400 mil em 20 14 para quase 740 mil hoje, ul
trapassando a Bolsa. Mas eles, obviamente, nao 
foram OS uni cos. Em setembro de 2015, segundo 
dados compilados pela Cemec, apenas 11 % das 
carteiras dos fundos de investimento no Brasil 
estavam aplicados em ac;:oes, contra uma media 
de 40% n o restante do mundo. 

De acordo com Vilela, outro problema e que o 
mercado de ac;:oes brasileiro se tornou um clube 
exclusivo p ara em presas e ban cos gigant es, 
alem de investidores estrangeiros. Ele explica 
que, das 231 ofertas publicas de ac;:oes realiza
das entre 2004 e 2015, 88,3% somaram mais de 
R$ 350 milh6es. E, das 38 instituic;:oes fina ncei
ras coordenadoras dessas emiss6es, apenas tres 
concentram 59% das ofertas. 

- 0 banco estipula esse tiquete porque a comis
sao do banco s6 vale a pena a partir dai. lsso faz 
com q ue s6 empresas grandes ou gigantes, com fa
turamento na casa de bilh6es, consigam acessar o 
mercado - afirma Vilela. - E impensavel no mer
cado de investimento brasileiro uma emissao de 
US$ 1 milhao, como ocorre em outros paises. 

0 numero de ofertas, q ue ch egou a 7 1 em 
2007, foi de apenas cinco no ano passado. Mes
mo assim, a tendencia de exclusividade conti
nua: no p eriodo entre 2004 e 2015, os investido
res estrangeiros subscreveram pelo menos 35% 
do volume ofertado anualmente. 

Par isso, segundo Carlos Rocca, da Cemec, 70% 
das empresas abertas brasileiras sao grandes, fa
turando mais de R$ 400 milh6es. Maso mercado 
de capitais brasileiro e tao restrito q ue, mesmo 
enu·e as grandes, acessa-lo e um feito para pou
cas: apenas 7,4% das firmas nessa categoria sao 
abertas, e apenas 9% emitem debentures. • 

Na infraestrutura, entrave para investimentos esta 
nos projetos, na pagina 36 
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