
Informações

de mercado

Desde 2013, o BNDES (Banco Nacional do De-

senvolvimento) registra queda de 26,7% no vo-

lume de desembolsos. Principal fonte de crédito 

de longo prazo, o banco tem diminuído sua par-

ticipação na matriz de financiamento nacional: 

passou de 14,3% entre 2010 a 2014 para 5,3% 

em 2017. O encolhimento é sinal da falta de re-

cursos do Estado, que enfrenta uma grave crise 

fiscal, e da nova política operacional do banco. 

Essa lacuna pode ser preenchida pelo mercado 

de capitais, que já conta com instrumentos e am-

Estudo estima resultados de um mercado de capitais mais robusto

U
m mercado de capitais mais desen-

volvido poderia gerar 1,7 milhão de 

empregos e elevar a renda per capita 

brasileira em 11,6% nos próximos cinco anos. 

O efeito também seria sentido no investimen-

to em infraestrutura: aumento de 21% (R$ 294 

bilhões), em caso de expansão de instrumentos 

como ações e títulos privados. Desse total, R$ 

89 bilhões iriam para os setores de saneamen-

to, eletricidade, transporte e telecomunicações.

As estimativas fazem parte de um estudo feito 

pela consultoria Accenture Strategy a pedido 

da Anbima (Associação Brasileira das Entida-

des dos Mercados Financeiro e de Capitais) e 

da B3. Os resultados foram apresentados no 

Congresso Brasileiro de Mercado de Capitais, 

realizado pelas entidades na última semana.

De acordo com a pesquisa, facilitar o acesso 

a fontes privadas de financiamento de lon-

go prazo gera benefícios para diferentes seg-

mentos da sociedade: viabiliza projetos e ex-

pande a produção, o que estimula a criação de 

empregos e tende a ampliar a renda, além de 

garantir melhores retornos para a poupança. 

O documento aponta o impacto que a ex-

pansão do mercado de capitais geraria e pro-

põe uma agenda de desenvolvimento para 

o segmento. A íntegra pode ser lida aqui. 

Impactos

Seriam gerados 1,7 milhão de 

empregos adicionais e a renda 

per capita poderia chegar a R$ 

38,8 mil em 2022 (a previsão 

atual é de R$ 34,6 mil)

O volume total de investimen-

tos seria 21% superior, o que 

representaria investimentos 

adicionais no montante de     

R$ 294 bilhões

Aportes nos setores de eletri-

cidade, saneamento, telecomu-

nicações e transporte seriam 

18,2% maiores, o que significa 

R$ 89 bilhões adicionais 

biente regulatório bem desenvolvidos. Fontes 

privadas de financiamento ainda representam 

uma alternativa à concentração bancária. Se-

gundo o Relatório de Economia Bancária divul-

gado pelo Banco Central (BC) em junho, os cinco 

maiores bancos do país (Caixa, Banco do Brasil, 

Itaú Unibanco, Bradesco e Santander) contro-

lam 82% dos ativos. O Brasil tem a maior con-

centração entre emergentes. Quando compara-

do também a  desenvolvidos, somente a Holanda 

está à sua frente, com 89% de concentração. 

Por que é preciso expandir o financiamento privado?


