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Ha dois modos bem distintos de encarar o processo de desenvolvi-
mento economico. O primeiro ve tudo em termos de intensificagao 
do ritmo de formagao fisica de capital, envolvendo assim um certo 
grau de ilusao mecanicista. O segundo encara o desenvolvimento 
como um processo atraves do qual os agentes economicos, consumi-
dores a empresas, adequadamente motivados, aprendem a mobilizar 
de forma eficiente os recursos materiais a humanos, para realizar o 
potencial maximo de crescimento do produto real da comunidade . 

A segunda conceituagao leva ao aparente truismo de que uma con-
di9ao necessaria, se nao suficiente, para desenvolver-se e querer 
desenvolver-se. Ou seja, adotar a motivadoo e a linha de agao que 
levam ao desenvolvimento. 

A divulgagdo em larga escala da sintese do Programa de Agao 
do Governo, como primeiro volume da serie dos "Documentos 
EPEA", representa um passo novo no sentido de obter a indispensa-
vel compreensao e participagao de todas as camadas populares na 
tarefa de planejamento a coordenagao economica. Quando se es-
crever a cronica economica da Revolugao, a etapa que agora se 
inicia devera caracterizar-se principalmente pelo dialogo. Os pri-
meiros meses da atual politica economica, de abril a dezembro, 
constituiram uma fase, ate certo ponto, de introspec9do criadora: a 
tarefa gigantesca de reconstruir economicamente o pals, seja atraves 
de medidas de eliminagao das distoroes inflacionarias, seja de me-
didas de revitalizagdo da economia, seja de reformas economicas e 
sociais, representou uma luta cruel contra o tempo. A op9do era 
dramatica: ou agir rapida a eficazmente, como se procurou fazer, 
ou aceitar a alternativa da hiperinflagao corn estagnagao . 

Na area do Planejamento e Coordenagao Economica, a afi.vagao do 
dialogo democratico com as f6r9as representativas do pals, no es- 
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tagio que agora comega, sera alcangada nao apenas atraves da cria-
oo do Conselho Consultivo de Planejamento, recentemente efetiva-
da pelo eminente Presidente Castello Branco, e no qual estarao re-
presentadas as diferentes classes sociais e entidades estaduais de 
planejamento, como tambem por intermedio das duas series de pu-
blica~6es que o EPEA esta iniciando. 

A primeira, os "Documentos EPEA", emErasileira, reendera uma analise de 
aspectos menos conhecidos da economia a comegar por 
um estudo sobre o "Mercado Brasileiro de Capitais", a outro a res-
peito da integra~do do planejamento ao nivel national com o plane-
jamento ao nivel regional. 

A segunda, de divulgagao mais ampla, discutira problemas da 
atualidade eeonomica national em linguagem nao tecnica, incluindo 
uma apreciarao das reformas economicas a sociais recentemente apro-
vadas pelo Congresso, nas areas da agricultura, tributagao, sisterna 
bancario, habita~do popular, etc. 

Constituem essas duas series parte de um amplo programa de di-
vulgagao a ser empreendido pelo EPEA, com o objetivo, ja assinala-
do, de obter o clima indispensavel a colaboragao popular com a 
politica de desinflagao, desenvolvimento a reforma social do atual 
Gove^mo. Se a iniciativa alcangar o exito esperado, teremos encon-
trado uma formula bem sucedida de planejamento democratico: rigor 
eientifico, born senso e participagao da eomunidade. 
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O Mercado Brasileiro de Capitais 

Introdu~do 

O objetivo do presente estudo consiste em descrever quantitativa-
mente o processo de formarao de capital no Brasil, indicando onde 
se originam as poupan~as a como sao elas ca.nalizadas para o finan-
ciamento dos investimentos. (*) A analise se estendera bem alem da 
descrigao conventional do Mercado de Capitais, porquanto as Bolsas 
de Valores a as Sociedades Financeiras em geral respondem apenas 
por uma pequena parcela dessa canalizagao. 

O estudo divide-se em cinco partes. (* *) A primeira descreve a 
origem da forma~do de poupan~as, procurando identificar quem 
poupa. Os dados dessa secgao sao, essencialmente, os publicados pela 
Fundagao Getulio Vargas referentes a Conta Consolidada de Capital 
da Economia Brasileira. A segunda parte descreve, em linhas gerais, 
como essas poupangas sao compulsoria ou voluntariamente captadas 
pelas fontes diretamente responsaveis pela concessao de recursos 
para a formagao de capital; o interese especial dessa sec9do reside 
no fato de que grande parte dessa captagao de poupangas se tem 
processado por mecanismos compulsorios associados a infla~ao e, em 
particular, na analise de como o processo inflacionario tem canaliza-
do poupangas privadas para o financiamento de inversoes publicas. 

(°) Agradecemos ao Prof. Isaac Kerstenetzky, da Fundagao Getulio Vargas, 
vahosas sugestoes a comentarios, particularmente en relagao a parte I. 
Ocioso esclarecer que o Prof. Isaac nao a responsavel pelas pos,siveis de-
ficiencias, nem pelas conclusoes do trabalho. 

(° 0 ) Assinale-se que o presente trabalho, cujo objetivo foi acinla definido, nao 
se propos empreender uma analise sistematica, praticamente relevante 
e tebricamente fascinante, do comportamento a motivagoes dos investi-
dores. Trata-se de aspecto que talvez venha a ser focalizado em um de 
nossos futuros estudos. 
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A terceira e a quarts parte descrevem, respectivamente, as fontes 
publicas e privadas de financiamento; nao se trata all  da identifica-
9ao de quem poupa, mas de quem supre, em ultima instancia, os 
recursos para o financiamento das inversoes publicas a privadas. A 
quints parte finalmente resume algumas sugest6es pars o desenvol-
vimento do mercado brasileiro de capitais, tornando-o menos de-
pendente dos mecanismos compulsorios, sobretudo dos associados a 
inflagao. 

A analise esforgar-se-a por ser o quanto possivel quantitativa, nao 
apenas citando verbalmente mas tambem aferindo a importancia de 
cada uma das fontes de financiamento existentes. Todavia, as limi-
ta96es de ordem estatistica nao permitem que use chegue ao grau de 
precisao a de pormenor que seria de se desejar. 

Parte I Estimativas globais da f ormagao 
bruta de capital a das poupangas 
geradas para . o seu financiamento 

1.1 A Forma~do Bruta de Capital 

As Contas Nacionais preparadas pelo Institute Brasileiro de Eco-
nomia da Fundagao Getu' ho Vargas incluem a estimativa, ano a ano, 
da formagao bruta de capital no pals, cobrindo o periodo 1947/1960. 
De acordo com essas estimativas, a formagdo bruta de capital no 
pals teria oscilado, no periodo em analise, em torno da media de 
16,6% do Produto Interno Brute (PIB ), como se pode inferir do 
Quadro I a seguir. 

O metodo pelo qual essas estimativas de formagao de capital foram 
apuradas imp6e certas reservas preliminares a de ordem geral quanto 
a representatividade quantitativa dos resultados indicados. Com  
efeito, a nao ser pars 1949 a 1958, a formagao bruta de capital fixo 
foi estimada nao por adi9ao direta de investimentos setoriais mas 
pela interpolagao ou extrapolagao dos dados referentes aqueles dois 
anos, por mein de um indice ge combing o consumo aparente de 
materia-prima e a importagao bens de capital. Especificamente, 
o calculo da formagao bruta de capital seguiu a seguinte metodologia. 

1) FornWd o bruta do capital f ixo 

As unicas avaliag6es diretas referem-se aos anos de 1949 a 1958. 
A primeira foi feita a partir dos dados do Censo de 1950 e a segunda 



ANO 

FORMACAO 
BRUTA DE 

CAPITAL FIXO 

VARIACAO 
DE 

ESTOQUES 

FORMACAO 
BRUTA DE 

CAPITAL 

Cr$ % do Cr$ °Jo  do Cr$ % do 
bilhSes PIB bilhaes PIB 

- 1,7 

------------- bi1h6es 

2516 

P I B 

15,7 1947 ................. 28,4 17,4 - 2,8 
1948 ................. 30,0 16,2 - 0,7 - 0,4 29,3 15,8 
1949 ................. 32,3 15,1 - 4,1 - 1,9 28,2 13,2 
1950 ................. 33,6 13,3 - 4,7 - 1,8 28,9 11,5 
1951 ................. 49,2 16,2 8,6 2,8 57,8 19,0 
1952 ................. 54,4 15,5 17,0 4,9 71,4 20,4 
1953 ................. 55,8 13,1 2,7 0,6 58,5 13,8 
1954 ................. 91,4 16,6 22,5 4,1 113,9 20,7 
1955 ................. 99,2 14,4 13,5 2,0 112,7 16,4 
1956 ................. 117,0 13,3 16,1 1,8 133,1 15,2 
1957 ................. 137,9 13,2 32,5 3,1 170,4 16,2 
1958 ................. 181,0 14,0 25,4 1,9 206,4 15,9 
1959 ................. 288,0 16,3 66,1 3,7 354,1 20,0 
1960 ................. 355,6 15,0 68,2 2,9 423,8 17,9 
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Quadro I Formapdo Bruta de Capital 

FONTE: IBRE - FGV. 

utilizando como fonte principal o Registro Industrial de 1958. Para 
os outros anos, o Instituto Brasileiro de Economia recorre a uma 
proje~do atraves de indices que combinam o consumo aparente de 
materias-primas na produgao interna (produgao nacional mais im-
portagoes menos exportagoes das respectivas materias-primas) e a 
importa~do de bens de capital. 

Para 1949 e 1958 os dados fundamentais foram calculados da forma 
seguinte: 

a) a produgao nacional de equipamentos avaliou-se pelos dados do 
Censo Industrial em 1949, e pelo Registro Industrial, em 1958, acres-
centando-se ao valor da produgao a prgos de fabrica uma percenta-
gem correspondente as margens de comercializagao; 

b) a importagao de equipamentos foi calculada pelos registros do 
Servigo de Estatistica Economica e Financeira, do Ministerio da Fa-
zenda, acrescentando-se tambem a percentagem referente a comer-
cializagao; 

c) as construgoes governamentais foram avaliadas com base nos 
orgamentos e balan~os da Uniao, Estados e Municipios; 

TO 
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Forma;oo Bruta Oe Capital Fixo 

1947 • 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 19.~ 
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d) as construgoes do setor privado foram estimadas com base nas 
areas licenciadas nos Municipios das Capitais e do le rev medio de 
construgao na regiao, introduzindo-se coeficientes corregao cor- 
respondentes aos prazos medios de construgao, as areas licenciadas 
mas nao construidas a aos municipios fora das capitais. 

No calculo das estimativas projetadas para os outros anos, a nao 
ser 1949 e 1958, foram utilizados os dados da produgao national 
publicados pelo Servigo de Estatistica da Produgao do Ministerio da 
Agricultura a os de importagao a exportagao coletados pelo ja refe-
rido SEEF. 

Na constru~ao do indite de proje9ao, o consumo de materias-
-primas e corrigido de modo a levar em conta as variagoes de esto-
ques e o resultado e multiplicado por coeficientes estimados a partir 
dos Registros Industriais a correspondentes ao acrescimo de valor 
resultante da transformagao industrial das referidas materias-primas. 

2) VariaVdo de estoques 

As estimativas subdividem-se em trios itens : 
a) variagao de estoques na agricultura, identificada com a esti-

mativa de variagao dos rebanhos (a partir das estimativas do Ser-
vigo de Estatistica da Produgao a do prgo medio dos animais em 
pe, em cada unidade da Federagao) ; 

b) variagao dos estoques de produtos agricolas, inclusive cafe, 
adquiridos pelo Governo ( dados do Banco do Brasil e da SUMOC) ; 

c) variagao dos estoques no setor urbano, projetando-se os dados 
basicos consignados no Censo de 1950 pelas variagoes assinaladas no 
Registro Industrial a nos Inqueritos Economicos• 

Por mais cuidadoso que possa ser esse metodo de avaliagao por 
indices, a claro que os resultados obtidos nao merecem a mesma con-
fianga dos que resultariam da adigao direta de investimentos seto-
riais. A falta de estatistica do IBGE e outros 6rgaos coletores de 
informagoes primarias obriga a Fundagao Getulio Vargas, na ausencia 
de melhor alternativa, a recorrer a esse criterio indireto de avaliagao. 
Diga-se de passagem, a virtual falencia do sistema estatistico brasi-
leiro nos ultimos anos a responsavel pela desatualiza~ao da serie a 
qual, como vimos, se estende apenas ate 1960. 

Feitas essas ressalvas quanto a metodologia estatistica, podem-se 
anotar as seguintes principais observagoes a respeito da serie da for-
magao bruta de capital: 

O MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS 

a) De um modo geral, as taxas de investimento reveladas pelo 
quadro I parecem consistentes com as taxas de crescimento calcula-
das Para o Produto Real. Como assinalamos anteriormente, entre 
1947 e 1960 a taxa bruta de formarao de capital estimou-use, em media, 
em 16,6% do PIB. Deduzindo-se 5% do PIB Como estimativa das 
depreciagoes, resultariam 11,6% do PIB Como taxa liquida de inves-
timentos. Comparando essa cifra com a taxa media de crescimento 
do Produto Real no periodo (5,87o a.a.) resultaria uma relagao li-
quida incremental capital/produto de 2,0 em termos anuais. Nao 
se dispoe de. elementos de verificagao direta q_uanto a essa relagao. 
Mas a ordem de grandeza acima estimada parece razoavel, tendo em 
vista o carater predominantemente extensivo do incremento da pro- 
dugao agricola no periodo em questao, a concentragao de investimen-
tos em setores manufatureiros de relagao capital/produto relativa-
mente baixa, e o descaso a que foram relegados certos investimentos 
sociais (v.g. habitagao) de alta relagao capital/produto. 

b) Sobretudo nos primeiros anos da serie, nota-se uma apreciavel 
sensibilidade da taxa de formagao de capital fixo ~ maior ou menor 
folga de importagoes. Assim, em anos de importagoes apertadas, 
como os de 1949, 1950 e 1953, a taxa bruta de formagao de capital 
fixo se mostrou bem inferior a correspondente aos anos de importa-
96es folgadas, como 1951, 1952 e 1954. 

c) O reforgo de investimentos, associado ao Programa de Metas 
do Governo Kubitschek, explica. a alta da taxa de formagao de ca-
pital fixo nos anos de 1959 e 1960. 

d) As variagoes de estoques parecem ser facilmente interpretaveis 
em ordem de grandeza. Entre 1947 e 1950, os estoques teriam 
decrescido, primeiro por f6r9a do esgotamento dos estoques de cafe 
em poder do DNC depois em virtude das restdg6es de importaroes 
impostas pela CEXIM. Em 1951 e, sobretudo em 1952, a CEXIM 
desafogou seus contrSles diante do temor de que a guerra da Coreia 
se transformasse num conflito mundial. O resultado foi a forte acumu-
lagao de estoques. Nos ultimos anos da serie (1957/1960), os au-
mentos de estoques foram grandemente influenciados pela super-
produgao cafeeira a pelo consegdente acumulo de excedentes em 
poder do IBC. 

Sao essas algumas das observagoes sugendas pelo exame das es-
timativas da formagao bruta de capital no periodo 1947/1960. Con-
vem ter sempre em mente que as estimativas supridas pela Funda-
9ao Get6ho Vargas, salvo para dois anos da serie (1949 a 1958 ) 
foram obtidas por criterios indiretos de interpolagao a extrapolagao 
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e, Como tal, devem ser encaradas com as devidas precaugoes. Seria 
altamente desejavel que o IBGE se reaparelhasse de modo a se 
tornar capaz de fornecer os elementas necessfarios a uma apura~do 
mais acurada da formagao bruta de capital. Para isso seria necess'ario: 

a) a Goleta de estatisticas nacionais referentes ao volume a ao 
valor dos investimentos em construgao; 

b) a obtengao de informagoes da-s empresas quanto a compra e 
venda de equipamentos de produgao national a importados. 

1.2 Recursos para o Financiamento da Formagao de Capital 

Se as estimativas da formagao bruta de capital no Brasil deixam 
a desejar, maiores ainda tem sido as dificuldades para construir um 
quadro consolidado dos recursos para o financiamento da formagao 
de capital. A conta de capital ppublica.da pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Funda,9ao Get-6& Vargas vem, ate agora, tentando 
estimar os recursos para a formagao de capital pela sua subdivisao 
nos seguintes itens: 

1) — poupanva liquida do setor privado, compreendendo: 

a) poupanga pessoal 
b) lucro retido das empresas 

2) — poupanga em conta corrente do Governo 
3) — depreciagdo do capital fixo 
4) — deficit em Conta Corrente do Balango de Pagamentos. 

A estimativa desses diversos itens se tem processado da seguinte 
maneira : 

1) Poupanga liquida do setor privado. Divide-se nas pareelas ja 
citadas : 

a) poupanga pessoal: estimada pela soma do aumento dos depo-
sitos bancArios populares e a prazo fixo, do acrescimo das reservas 
tecnicas das companhias de seguro a capitalizagao a do incremento 
do papel-moeda em poder do publico — dados esses registrados pela 
SUMOC e pelo SEEF; 

b) lucros retidos das empresas, calculados a partir das estimati-
vas do lucro total ( calculados, por sua vez, na base das declaragoes 

O MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS 

ao Imposto de Renda ), aplicando-se um coeficiente de retengao cons-
truido pela Fundagao Getulio Vargas atraves da consolidagao dos 
balangos das sociedades anonimas. 

2) Poupanga em conta corrente do Governo. Resulta da conso-
lidagao dos balangos em conta corrente da Uniao, dos Estados a dos 
Municipios, substituindo-se, para varios municipias, os balangos pelas 
previsoes orgamentarias, no caso de falta de informagoes sobre os 
primeiros. A poupanga governamental que figura na Conta de Ca-
pital inclui tambem a estimativa da poupanga das instituigoes de 
Previdencia Social. 

3) Depreciagdo do capital fixo. Na falta de informagoes diretas 
suficientes para a estimativa das depreciagoes do capital fixo, o IBRE 
adota um criterio simplificado, que consiste em estimar as deprecia-
~oes em 5% do PIB a prgos do mereado. 

4) Saldo em conta corrente do balanvo de pagamentos. tste item 
e calculado com base nos dados do Balango de Pagamentos, apurado 
anualmente pela SUMOC. Como os dados sao registrados em do-
lares, a sua conversao em cruzeiros se faz, a partir de 1953 (quando 
eomegaram a vigorar taxas multiplas de cambio ), a uma taxa va-
riavel, igual a media ponderada das taxas cambiais pagas aos ex-
portadores. 

Entre os itens acima, dois sao estimados por criterios visivelmente 
insatisfatorios — a poupanga pessoal e a deprecia~do do capital fixo. 

No que tange a poupan~a pessoal, a quantificagao e falha, pois 
nem todo o incremento do papel-moeda em poder do publico e dos 
depositos populares e a prazo fixo corre por conta dos individuos, 
mas fica parcialmente em poder das empresas. Por outro lado, parte 
das poupangas pessoais constituidas sob a forma monetaria sao re-
presentadas por depositos a vista. Entre as outras imperfei~6es na 
quantifica,gao deste item, deve-se frisar que algumas importantes 
modalidades de poupanga pessoal sao esquecidas: as empregadas na 
aquisigao de imoveis, de agoes, de titulos publicos a de letras de 
cambio e as poupangas compulsorias tais Como as resultantes da 
Lei n.° 1474 (BNDE) ou da Lei n.° 4 242 (Emprestimo Compul-
sorio) . Somando as retifica~6es, as aparencias parecem indicar uma 
subestimagao do item de poupanga pessoal. 

Ao contrario, no caso das deppreciagoes, a legitimo aereditar que a 
taxa fixa de 5% a superestimada. 

Com efeito, em virtude das exigencias da legislagao sobre o Im-
posto de Renda a da consegUente avahagao das depreciagoes pelo 
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criterio do custo historico, numa economia altamente inflacionaria, 
as depreciag6es realmente contabilizadas devem ter sido bem infe-
riores a taxa de 5%. 

A titulo de experiencia sugestiva, pode-se fazer ulna compara~ao 
entre a rela~do depreciag6es/lucros retidos tal como resulta do ba-
lan~o consolidado das Sociedades Anonimas (publicado pela "Con-
juntura Economica") e a mesma rela,9ao calculada pelos dados da 
Conta Consolidada de Capital, publicada pela FGV. Para os tres 
uItimos anos da serie a situagao apresenta-se como segue: 

(Cr$ milh6es) 

Lucros Depreciagies/ Deprec2aVo"es/ 
AND Depreciagoes retidos Lucros Lucros 

retidos (1) retidos (9) 

1958.......... 7 893 44 521 17,7% 114,2% 
1959.......... 13 054 51 269 25,5% 142,1% 
1960.......... 13 812 79 995 17,3%a  14214% 

(1) Segundo os Balangos das Sociedades Aa6nimas. 
(2) Segundo a Conta Consolidada de Capital. 
FORTES: Conjuntura Econ6mica a Revista Brasileira de Economia.. 

Em que pesem as deficiencias estatisticas, aparece com grande ni-
tidez o valor exagerado conferido as depreciag6es na sistematica das 
Contas Nacionais. ( * ) 

Finalmente, o deficit do Balango de Pagamentos em conta corrente 
sofreu tambem distorrao, no sentido de sua subavaliagao, visto que 
sua contabilizagao se processou a taxa media de cambio paga aos 
exportadores - taxa que permaneceu distorcivamente supervalori-
zada ate 1961. 

D resultado dessa imperfeigao de estimativa a um consideravel 
erro de fechamento na Conta Consolidade de Capital. De um modo 
geral os recursos estimados para formagao de capital ficam em 
media cerca. de 15% abaixo dos valores estimados para aquela for-
maigao de capital, em alguns anos da serie o erro de fechamento ul-
trapassando 30%. 

(°) R claro que as depreciapoes reds devem ter sido bem supenores as conta-
bilizadas pelo custo hist6rico, devido a inflagao, a para elas a estimativa 
de 5% talvez nao fosse exagerada. Todavia, o que interessa numa conta 
de capital onde os lucros retidos se indicam pelos valores contabilizados 
(e nao pelos reais ), sao as depreciag6es contabilizadas. 
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Tendo em vista essas dificuldades estatisticas e, por sugestao dos 
proprios responsaveis pela elaboragao das Contas Nacionais na Fun-
dagao Getulio Vargas, reconstruiremos a Conta. Consolidada de Ca-
pital, de acordo com as seguintes criterios : 

a) o total da formagao bruta de capital conservara as estimativas 
descritas no paragrafo 1.1; 

b) os recursos para o financiamento de forma~do de capital serao 
divididos em: 

b.1 - poupanga em conta corrente do Governo - conservando as 
estimativas acima descritas a incluidas na conta Consolidada de 
Capital; 

b-2 - deficit em conta corrente do Balango de Pagamentos -
idem; 

Quadro II Conta eonsolidada de capital - Cry bilhoes - (prepos correntes ) 

ITENS ANOS 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Formag5.o brut& de capital fixo...... 28,4 30,0 32,3 33,6 49,2 54,4 55,8 

Variag5o de estoques ............... - 2,8 - 0,7 - 4,1 - 4,7 8,6 17,0 2,7 

25,6 29,3 28,2 28,9 57,8 71,4 58,5 A. Total da Jormagdo de capital..... 

Poupanga bruta do setor privado 16,4 21,5 18,5 25,2 36,1 46,7 55,0 

Poupanga em c/o do Gov6rno... 6,1 7,0 7,5 5,6 13,0 11,5 4,1 

Deficit em % do balango de pa-
gamentos (•) ................. 3,1 0,8 2,2 - 1,9 8,7 13,2 - 0,6 

B. Total dos recursos para a f ormagdo 
de capital ...................... 25,6 29,3 28,2 28,9 57,8 71,4 58,5 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

Formaao brut& de capital fixo...... 91,4 99,2 117,0 137,9 181,0 288,0 355,6 

Variagilo de estoques ............... 22,5 13,5 16,1 32,5 25A 66,1 68,2 

113,9 112,7 133,1 170,4 206,4 354,1 423,8 A. Total da jormagdo de capital..:.. 

Poupanga bruta do setor privado 87,0 98,8 126,8 143,1 132,2 237,2 270,4 

Poupanga em c% do Gov@rno... 20,2 12,9 5,6 13,1 56,2 83,7 95,4 

Deficit em c/c do balango de pa-
gamentos (') ................. 6,7 1,0 0,7 14,2 18,0 33,2 58,0 

113,9 112,7 133,1 170,4 206,4 354,1 423,8 
B. Total dos recursos para a formagdo 

de capital .................... 

(`) Superavit com sinal negativo. 
FONTE: IBRE - FGV. 
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U - poupanga bruta do setor privado - ealculada como residuo 
entre as parcelas acima descritas. 

Por esse criterio, chega-se a Conta Consolidada de Capital apre-
sentada no Quadro H. Em percentagem sobre o PIB os resultados 
sao os indicados no Quadro III. 

Quadro III Conta consolidada de capital (em % s6bre o PIB) 

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Formag5o brute de capital fixo,~.... 17,3 16,1 15,0 13,3 16,1 15,5 13,0 

VariaCSo do estoques ............... - 1,7 - 0,4 - 1,9 - 1,9 2,8 4,9 0,6 

A. Total da forma do,  de capital..... 15,6 15,7 13,1 11,4 18,9 20,4 13,6 

Poupanca bruta do setor privado 10,0 11,5 8,6 10,0 11,8 13,3 12,8 

Poupanga em c/o do Gov6rno... 3,7 3,8 3,5 2,2 4,3 3,3 0,9 

Deficit em c% do Balaneo de pa- 
gamentos (`) ................. 1,9 0,4 1,0 - 0,8 2,8 3,8 - 0,1 

B. Total dos recursos para formaCao de 
capital ....................... 15,6 15,7 13,1 11,4 18,9 20,4 13,6 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

Formag6,o bruta de capital fixo...... 16,5 14,3 13,2 13,0 1:3,9 16,1 14,9 

Variag6es de estoques ............... 4,0 2,0 1„8 3,1 1,9 3,7 2,9 

A. Total da formagdo de capital..... 20,5 16,3 1510 1611 15,8 19,8 17,8 

Poupanga bruta do setor privado 15,7 14,3 14,3 13,6 10,1 13,2 11,4 

Poupanga em c/o do Gov@rno... 3,6 1,9 0,6 1,2 4,3 4,7 4,0 

Deficit em c/e do Balango de pa- 
gamentos (*) .................. 1,2 0,1 0,1 1,3 1.,4 119 2,4 

B. Total dos recursos Para fornwoo de 
capital ....................... 20,5 16,3 15,0 16,1 15,8 19,8 17,8 

(*) Superavit com sinal negativo. 
FONTE: IBRE - FGV. 

A julgar por esses dados, os recursos para o financiamento da for-
magao de cappital no Brasil teriam correspondido, em media, a 16,6% 
do PIB, sendo: 

poupanga bruta do setor privado .............. 12,3% do PIB 
saldo do Governo em conta corrente ............ 3,0% do PIB 
deficit do Balango de Pagamentos em conta cor- 
rente .................. ..................... 1,3% do PIB 

Total ................................. 16,6% do PIB 
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Em media, portanto, 74% da formagdo de capital no Brasil feria 
sido financiada, no periodo 1947/1960, pelas poupangas brutas do 
setor privado; 18% pelas poupangas governamentais a apenas 8% pelo 
saldo do ingresso de capitais estrangeiros. (* ) 

De um modo geral, os diversos componentes dos recursos para a 
formagdo de capital oscilaxam, sensivelmente, em percentagem do 
PIB, no periodo em analise. Sem entrar na analise das flutuag6es 
ano a ano, que talvez dependesse de estimativas mais acuradas, e 
interessante observar o comportamento desses diversos componentes 
nos subperiodos de 1947/1951, 1952/1957 e 1958/1960. 

O MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS 

riagoes da poupanga governamental e do deficit do Balango de Pa-
gamentos em conta Corrente sdo de explicagdo simples, em grande 
parte de natureza autonoma) . Certas correlagoes usuais, entre a 
poupanga privada e a distribuigdo funcional da renda e a carga 
tributaria ndo chegam a qualquer resultado expressivo, quando de-
senvolvidas com base nos dados das Contas Nacionais. Seria neces-
sario um conhecimento empirico bem mais profundo da economia 
brasileira e provavelmente, estimativas bem mais acuradas da Conta 
Consolidada de Capital para que se pudesse proceder a uma analise 
desse tipo. 

Recursos para o f inaneiamento da formagdo de capital (em percentagem sobre 
o PIB — m6dias anuais ) 

ITEM 1947/1951 1952/1957 1958/1960 

Poupanga bruta do setor privado.......... 10,4 1421 11,7 
Saldo do Gov6rno em Conta Corrente..... 3,5 2,0 4,3 
Deficit do Balango de Pagamentos em Conta 

Corrente ............................... 1,1 1,1 1,9 

TOTAL ........................... 15,0 17,2 17,9 

FONTE - IBRE - FGV. 

Como use observa, a poupanga bruta do setor privado, em percen-
tagem do PIB, se teria elevado consideravelmente no periodo de 
1952/1957, caindo no trienio subsegiiente. A poupan~a Governa-
mental, ao contrario, teria sido bastante pequena no periodo 1952/ 
/1957, crescendo consideravelmente nos anos 1958/1960. A poupan-
,ga oriunda do exterior, finalmente, teria contribuido de forma es-
pecial para a formagdo de capital nos tres ultimos anos da serie. 

Ndo e facil encontrar os motivos das variagoes assinaladas na 
poupan~a bruta do setor privado em percentagem do PIB (as va- 

(°) Na realidade a conversao do deficit do Balango de Pagamentos em conta 
Corrente foi feita a taxas eambiais supervalorizadas, conforme anteriormente 
assinalado. Isso implica numa certa subestunagdo estatistica do papel da 
poupanga externa. 
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Parte II Os mecanismos de 
canahza~ao das poupangas 

2.1 Descrigao Geral dos Mecanismos de Canalizagao das 
Poupangas para o Financiamento da Formagao de 
Capital 

A igualdade ex-post entre poupan~a (mais deficit de Balan~o de 
Pagamentos em conta corrente) a investimento sintetiza uma serie 
intrincada de mecanismos, atraves dos quais as economias privadas 
e p' blicas suprem recursos para o financiamento da formagao do 
capital no pal's. A descrigao pormenorizada desses mecanismos 
constituira o objeto do presente capitulo . 

De um modo geral, as poupangas brutas do setor privado (eco-
nomias individuais, lucros retidos e depreciagao das empresas e 
parte do deficit do Balango de Pagamentos em conta corrente) Sao 
canalizadas para o financiamento da forma~ao de capital por tres 
caminbos : 

a) a canalizadao direta para o financiamento de inversoes priva-
das, via aplicagao direta dos fundos, via reinversoes de lucros nas 
empresas, via subscrigao de novas agues de empresas (diretamente 
ou atraves da Bolsa de Valores ), etc.; 

b) a canalizadao indireta, por intermedio do sistema financeiro. 
Boa parte das youpangas privadas na atual conjuntura inflacionaria, 
e representada pelo aumento de encaixes monetarios retidos pelos 
individuos a empresas. Tambem o sistema bancArio captor poupanga 
sob a forma de depositos a prazo, letras de cambio, etc. Finalmente, 
o Banco do Brasil tem captado vultosos recursos vinculados as ope- 
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ragoes de comercio com o exterior (saldo dos agios sobre bonifi-
cagoes, quotas de retenigao de cafe, depositos compulsbrios de im-
portadores, etc.) : os recursos canalizados ppelo sistema financeiro 
vao financiar investimentos publicos e privados na proporgao ditada 
pela politica de credito posta em pratica.; 

c) a canalizadao direta para o financiamento de inversoes con-
troladas pelo setor publico, via subscrigao voluntaria ou compulsoria 
de titulos da divida publica. (* ) 

Quanto ~s poupangas publicas (superavit do Governo em conta 
corrente ), elas tem sido sobretudo canalizadas para o financiamento 
de investimentos publicos. Uma parcela relevante, todavia, corres-
pondente ao saldo dos 'agios sobre bonificagoes, se canaliza atraves 
do sistema financeiro. (* * ) 

Em sintese, os mecanismos pelos quais as poupangas privadas 
e publicas se tem canalizado para o financiamento da formagdo 
de capital, se resumem no diagrama a seguir. 

O MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS 

MECANISMOS DE CANALItA010: POUPAN;A - INVESTIMENTOS 

DEFICIT 

DO BALANt O DE 

PAGAMENTOS EM 

CONTA CORRELATE 

2.2 A Canalizagao de Poupangas pelo Sistema Financeiro 

Nao se dispoe de estatisticas suficientes para quantificar os! recur-
sos que nos ultimos anos vem percorrendo cada um dos canais pou-
panga — investimento descritos na sec9do anterior. Num caso, to-
davia, se possui razoavel evidencia quantitativa: no das poupangas 
canalizadas atraves do sistema financeiro. 

Os quadros IV e V a seguir transcrevem as apuragoes da SUMOC 
quanto ~s poupangas coletadas a os recursos para o financiamento 
da formagdo de capital cedidos ppelo sistema financeiro, no periodo 
1954/1960. ]Rsses quadros consolidam as operagoes dos bancos co-
merciais, do Banco do Brasil, do Banco National do Desenvolvi-
mento Economico, das instituit 6es de previdencia social a das 
companhias de seguro a capitaliza~do. Os quadros nao sao isentos 
de certa possibilidade de dupla contagem, (* * *) mas a de se supor 

(°) Nem sempre os emprestimos publicos no Brasil se tem destinado ao 
financiamento de inversoes governamentais. As obrigagoes do BNDE, 
por exemplo, fregiientemente tem suprido recursos para o financiamento 
de inversoes privadas. 

(° °) Que nas contas nacionais o computado Como receita. 
Assim, por exemplo, seria possivel que os depositos de um individuo 
servissem para o financiamento das despesas de consumo de outro ppelo 
sistema bancario. A operagao entraria no ativo a no passivo dos quadros, 
mas realmente nao corresponderia a nenhuma poupanga liquiga. 

POUPANOAS 

PRIVADAS 

BOLSAS 

DE 

VALORES 

INVESTIMENTOS 

PRIVADOS 

SISTEMA 

FINANCEIRO 

POUPAN;AS 

GOVERNAMENTAIS 

EMPRESTIMOS 

POBLICOS-VO. 

LUNTARIOS E 

COMPULS0105 

INVESTIMENTOS 

PUBLICOS 
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que os erros dai advindos n5o sejam de molde a inutilizar as com-
parag6es que se seguem . 

Pelo confronto dos totais dos quadros com as estimativas agrega-
tivas indicadas na Parte I deste estudo, conclui-se que o sistema 
financeiro no Brasil tem canalizado uma parcela substantiva das 
poupan~as geradas pela economic — sobretudo das poupangas ge-
radas pelo setor privado. Assim, entre 1954 e 1960, a percentagem 
do total de recursos para a formagdo de capital, suprida pelo sis-
tema financeiro, teria evoluido da seguinte forma (ressalvadas as 
possibilidades de dupla contagem) : 

Porcentagem do 
total de recursos 

A NO para a f ormagdo 
de, capital su-
prida pelo sis-
tema f inancei rn 

1954 ............................... 53,7 
1955 ............................... 44,9 
1956 ................ .............. 66,0 
1957 ............................... 71,4 

1958 ............................... 66,8 
1959 ...................... ... .... 57,4 
1960 .......... ..... .............. 79,4 

FONTES: SUMOC e FGV. 

Releva ainda notar que uma parcela substantial dessas poupan-
~as canalizadas pelo sistema financeiro (mais de 60% em 1962) tem 
sido representada simplesmente pelo aumento dos meios de paga-
mento retidos pelo publico sobretudo em virtude da infla~do . 

Pode-se observar, de um modo geral, que o sistema financeiro 
tern sido um importante instrumento de drenagem de poupangas 
privadas para o financiamento de invers6es publicas. Isso porque 
os emprestimos concedidos pelo sistema as entidades publicas tern 
sido muito superiores as poupangas governamentais por Ale canali-
zadas. (*) Vsse problema de absorgdo de poupangas privadas pelo 
setor publico sera discutido com alguma minutia no. anexo ao pre- 
sente capitulo . 

(°) Os unicos recursos incluidos no Quadro IV a classificados Como parte 
da poupanga governamental correspondem ao saldo dos agios s6bre bo-
nificag6es. 
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Quadro IV Poupangas brutas eanalizadw pelo sistema financeiro — Variagoes 
anuais ou trimestrais 

Cr$ 1 000 000 

DISCRIMINAVAO 
— 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

I — POUPANVAS MONETARIAS (a)... 26 771 25 851 37 293 70 359 56 809 142 074 175 830 326 408 653 242 
Papel-moeda em circulaggo fora do Sis- 

tema Financeiro ................... 10 662 8 057 10 032 13 356 18 293 26 580 41368 82 437 137 792 
Moeda Escritural fora do Sistema Fi- 

nanceiro .......................... 16109 17 794 27 261 57 003 38 516 115 485 134 462 243 971 515 450 
Dep6sitos Populares ............... 6 448 4 760 7 903 14 681 11202 23 317 35183 35 395 95 217 
Outras ........................... 9 661 13 034 10 358 42 322 27 314 92168 99 279 208 576 420 233 

II — POUPANVAS NAO MONETARIAS 
DE ORIGEM INTERNA (b)........ 25 304 22 991 46 951 40 541 64192 34 520 132 327 229 438 264 615 

1. Voluntfirias ..................... 11 527 11 087 17 991 22 230 30 383 32 025 64 836 85 934 163 053 

Recursos pr6prios ............... 3 776 6 084 10 636 10128 18 059 17 488 33 018 54 522 120 058 
Capital.......  1 034 835 5 482 2 458 9 129 7 472 9 517 19 850 24 463 
Reservas..................... 2 742 6 059 3 214 7 670 14 930 10 016 23 501 34 672 95 395 

Recursos de terceiros............ 7 751 4203 7 295 12 102 12 324 14 537 31 818 31 412 42 995 
Dep6sitos 5 vista. .. .. . 2 980 4 110 3 698 6 910 7 198 6 612 12 087 18 854 29 858 
Dep6sitos a praso ............. 3 119 — 1 036 2 417 3 514 3 274 5 631 16 729 8154 6 043 
Reservas thnicas de Compa- 

nh6as de Seguro ............. 1372 818 890 1372 1 858 1999 2 642 3 939 6 165 
Rese-rvas t6enicas de Compa- 

nhias de Capitaliaaggo....... 280 311 299 366 — 6 295 360 465 929 

2. Compuls6rias ................... 13 777 11 904 28 960 18 311 33 809 2 495 67 491 143 504 97 112 
BNDE — Adicional do Imp6sto de 

Renda ........................ 241 4 360 4 895 5 911 5 648 7206 10 580 17154 22 258 
BLADE — Dep6sitos especiais..... — 9 330 1 696 2 498 3 733 4 613 — 1 659 306 11 095 

Instituig6es de Previd6ncia Social 2 929 3 429 6 597 6 948 12 643 7 468 26 138 22 747 — 1047 
Reservas tbenicas .............. 2 694 3 043 5 985 6 852 11747 6 237 23 628 18 311 — 1078 
Recolhimentos diversos........ 235 386 612 96 896 1231 2 500 4 436 31 

Dep6sitos compuls6rios no Sistema 
Bancario ............. 107 195 — 180 303 744 917 1 656 758 3 826 

Saldo liquido de 5gios a bonifica- 
gaes (') ....................... 13 102 3 705 16 9b1 2 400 10 310 —18 063 17 796 20 309 —15769 

Obriga0es da Carteira de CSmbio 
do Banco do Brasil no Pais.... — 2 593 —85 —999 251 733 354 12 980 82 230 76 749 
Letras do Banco do Brasil..... — — — — — — 12 577 43 948 — 
Outras ....................... — 2 593 —85 —999 251 733 354 403 38 282 — 

III — POUPANQAS DE ORIGEM EX- 
TERNA (c).  5161 —760 - 2005 1979 5 646 6 233 10 240 — 5127 — 9 638 

Banco National do Desenvolvimento 
Economico ........................ 541 958 1 402 237 810 3 268 8 031 6 966 6 548 

Sistema Banckio .................... 4 620 —1718— 3 407 1 742 4 836 2 965 2209 12 093 —16186 

1 V — OUTRAS EXIGIBILIDADES (d).. 3 976 2 486 5 720 8 835 11 165 20 311 18 216 45 386 109 713 

TOTAL GERAL (&+b+ 
-} e+d) ................. 61212 50 568 87 959 121 714 137 812 203138 336 613 596 105 1013 482 

FONTS: SUMOC. 
M Inclusive compra a venda de produtos de exportaggo a importaggo. 
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Quadro V Recursos Para a f ormagdo - de capital supridos pelo sistema f inanceiro 
— Variagdes anuais ou trimestrais 

Cr$ 1000 000 

DISCRIMINAQ,AO 1954 1955 1956 1957 1958 

I—EMPRASTIMOS E FINANCIAMENTOS. 50 010 35 848 67 245 101 272 97 893 

Ao Tesouro National ............ .....:.. ... 5 843 8 286 24 715 40 063 28 143 

A Governos Estaduais a Municipais.......... 6 933 1 808 782 — 948 623 

A Autarquias a outras Entidades Publicas.... 612 209 — 310 1 209 — 64 
Hipotecarios ............................... 2 316 2 189 1 984 2 796 3 671 
outras emprestimos ao pdblico ............. 33 110 21 475 37 331 52 929 59 701 

BNDE — Operaoes especificas de fomento 
economico ............................... 1 196 1 325 2 432 5 162 5 647 

BNDE — Idem por conta do Tesouro National — 556 311 61 172 

II — INVESTIMENTOS MOBILIIRIOS....... 243 753 1 162 1 239 4 748 

Titulos publicos ........................... 2 052 446 — 61 — 90 2 884 
BNDE — Participwao em capitais por conta 

pr6pria ................................. — 5 — 48 248 71 
BNDE — Idem por conta do Tesouro National — — 361 19 155 
Titulos particulares de outras entidades do 

Sistema ................................. 1 800 307 816 1 062 1 638• 
Titulos de paises estrangeiros ............... — 4 — — 2 — — 

III —INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS...... 3 356 3 318 6 637 7 167 11 339• 

IV — RETLNQ,AO DE RECURSOS PELO TE- 
SOURO NACIONAL ...................... 646 2 200 4 893 2 559 924 

V—RETENQ10 DE CONTRMUI96ES SO- 
CIAIS POR EMPRPSAS ................ 1 653 1 879 2 923 4 735 5 699,  

VI — CRADITOS ESPECIAIS ................. — 1 228 329 419 424 

VII — APLICA96ES DIVERSAS DE BANCO 
CENTRAL ............................... — 6 — 7 16 6 159 

VIII — OURO DAS AUTORIDADES MONE- 
TARIAS .................................. 14 15 18 7 24 

IX — OUTRAS CONTAS ....................... 4 545 5 121 4 754 4 099 12 781 

X — VALOR RESIDUAL ...................... 851 213 — 18 211 3 821 

TOTAL GERAL ..................... 61 212 50 568 87 959 121 714 137 812 

FONTE: SUMOC 

O MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS 

Quadro V Recursos para a formagdo de capital supridos pelo sistema financeiro 
— VariaV6e.s anuais ou trimestrais 

Cr$ 1 000 000 

DISCRIMINACQAO 1959 1960 1961 1962 

I — EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.... 161 409 288 277 488 349 799 234 

Ao Tesouro Nacional ......................... 49 505 93 564 236 511 246 324 
A Governos Estaduais a Municipais........... — 668 2 577 1 778 3 285 
A Autarquias-e outras Entidades Publicas..... 3 520 5 760 5 757 2 575 
Hipotecarios ................................. 2 814 5 485 4 153 10 465 
Outros emprestimos ao publico ................ 94 112 167 566 228 328 498 550 
BNDE — Operasaes especificas de fomento 

economico ................................. 12 071 13 259 11 635 31 724 
BNDE — Idem por conta do Tesouro National 55 66 187 6 311 

II — INVESTIMENTOS MOBILIARIOS.......... 2 565 6 677 7 848 45 811 

Titulos publicos .............................. — 211 — 1 411 2 426 4 311 
BN DE — Partieipasgo em capitais por eonta 

propria .................................... 830 753 850 27 576 
BNDE — Idem por conta do Tesouro National 234 756 7 093 — 9 329 
Titulos particulares de outras entidades do Sis- 

tema ...................................... 1 711 6 578 — 2 965 18 871 
Titulos de paises estrangeiros .................. 1 1 444 — 190 

III — INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS........ 13 496 26 564 32 605 10 496 

IV — RETENQAO DE RECURSOS PELO TE- 
SOURO NACIONAL ........................ 306 — 700 — 4 138 3 404 

V — RETENQAO DE CONTRIBUI110ES SO- 
CIAIS POR EMPRASAS ................... 5 048 6 292 6 191 3 187 

VI — CRADITOS ESPECIAIS .................... 278 — 299 1 561 2 285 

VII — APLICA-, OES DIVERSAS DE BANCO 
CENTRAL .................................. 16 162 185 — 

VIII—OURO DAS AUTORIDADES MONE- 
TARIAS .................................... 25 — 730 272 — 219 

IX — OUTRAS CONTAS ......................... 22 529 4 631 61 130 58 728 

X—VALOR RESIDUAL ........................ — 2 529 5 739 2 102 — 9 352 

TOTAL GERAL ........................ 203 138 336 613 596 105 417 377 

FONTE: SUMOC 
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2.3 Classif icarao das Fontes de Recursos para o Financia-
mento de Formagdo de Capital 

Para efeitos da analise do processo de formarao de capital no Brasil 
e importante identificar as fontes de recursos que suprem, em ultima 
instancia, os fundos para o financiamento dos investimentos. Essas 
fontes, vale repetir, nao indicam a origem das poupanras, mas repre-
sentam apenas as terminais das canalizaroes atraves das quais as 
economias publicas e privadas sao conduzidas ao financiamento 
das inversoes . 

No presente estudo adotaremos, para os objetivos em causa, a 
seguinte classificarao: 

A. Fontes internal publicas 

A-1) Orramento da Uniao; 
A-2) Fundos Especiais ( que nao constam do orramento) ; 
A-3) Reinvestimentos federais (Micros reinvestidos pelas Socie-

dades de Economia Mista do Governo Federal) ; 
A-4) Outras fontes federais (creditos especiais, agencias finan-

ceiras do Governo Federal, Divida Publica) ; 
A-5) Orramentos dos Estados a Municipios. 

B. Fontes internal privadas 

B-1) Poupanras privadas nao canalizadas atraves do sistema fi-
nanceiro; 

B-2) Emprestimos dos Bancos Comerciais, Sociedades de Cre-
dito a Financiamento a demais Instituiroes financeiras 
privadas. 

C. Fontes external 

C-1) Publicas ( emprestimos de agencias internacionais a Go-
vernos ); 

C-2) Privadas ( investimentos diretos, financiamentos privados e 
reinvestimentos de empresas estrangeiras) . 

Para ter-se ideia do que representam — ou deveriam representar —
essas diversas fontes nos investimentos totais da economia brasileira, 
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e bastante instrutivo o exame do Quadro VI, que sintetiza os inves-
timentos programados para o bienio 1965-1966 pelo Programa de 
Arco do Governo. tsse programa consolidou os investimentos de 
certos setores, abrangendo 76 e 77 por cento, respectivamente, do 
total da formarao bruta de capital fixo esperado para os anos men-
cionados . 

Admitindo-se, como faz o Programa, que sera alcanrada a taxa da 
formarao de capital fixo de 17% do PIB e que a 

So 
arte de investi- 

mentos nao consolidados ficara a cargo exclusivo setor privado, 
a participarao geral das fontes de financiamento apresentar-se-a 

nos valores registrados no Quadro VI. A distribuirao percentual 
entre fontes internas, externas, publicas, privadas, federais, esta-
duais a municipais, esta assinalada no Quadro VII. Em relarao 
ao PIB, os tres grandes setores visados — publico, privado e ex-
terno — apresentariam a seguinte proporrao perceptual, a qual res-
salta, de um lado, a continuarao da preeminencia do setor publico 
e, de outro, a importante contribuirao que se espera do setor ex-
terno: 

1966 1966 

Fontes publicas ................... 7,7% 7,8% 
Fontes privadas ................... 5,7% 5,5% 
Fontes externas ................... 3,7% 3,9% 

Convem observar, mais uma vez, que os dados acima indicam as 
percentagens sobre o PIB do suprimento de recursos para inversao 
pelas diversas fontes, mas nao exprimem as percentagens sobre o 
PIB da poupanra publica, privada a interna de onde se originarao 
os fundos para essas inversoes. A poupanra privada devera, de fato, 
corresponder a maior percentagem do PIB do que a acima indicada, 
visto que parte do seu total sera canalizada para as fontes publicas 
atraves do sistema financeiro a atraves dos emprestimos compulsb-
rios. Em eontrapartida, a poupanra publica, numa epoca de orra-
mentos deficitarios, sera inferior ao fornecimento de recursos para 
inversao pelas fontes governamentais. Por ultimo, a contribuirao 
liquida do setor externo para a formarao de capital sera inferior 
aos 3,7 e 3,9% acima indicados, ja que parte das divisas correspon-
dentes se destinara nao a cobertura do deficit do Balanro de Pa-
gamentos em conta corrente (o qual e previsto, para cada um dos 
anos, em cerca de 2% do PIB), mas simplesmente a amortizarao da 
divida do pais com o exterior. 
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Quadro VI Proggramapo de investimentos para 1965-1966 - Fontes de Re-
cursos - Cr$ bilhoes (preVos de junho de 1964 ) 

1965 1966 

FONTES DE RECURSOS 
CrS % s/ Cr$ % s/ 

bilhoes PIB bilhoes PIB 

Fontes de Investimentos Consolidados: 2463,4 13,0 2657,1 13,3 

Orgamento da Uniao ................. 591,8 3,1 654,5 3,3 
Fundos .............................. 231,9 1,2 251,9 1,3 
Reinvestimentos federais .............. 219,9 1,2 227,7 1,1 
Outras fontes federais ................. 157,0 0,8 151,4 0,7 
Estados e Municipios ................. 260,7 1,4 271,9 1,4 
Privadas ............................. 310,9 1,6 318,7 1,6 
hxternas ............................. 691,2 3,7 781,0 3,9 

Na ) consolidados (fontes privadas)..... 783,6 4,1 778,9 3,9 

3247,0 17,1 3436,0 17,2 TOTAL ......................... 

FONTE: Programa de Agao Econ6mica do Gov@rno 1964-1966 (Sintese) 

Quadro VII Previsdo da Participavdo pereentual das Fontes de investimentos 
1965-1966 

ITEM 1 1965 1 1966 

Fontes de Investimentos Consolidados: 75,9 77,3 

Orgamento da Uniao .......................... 18,2 19,1 
Fundos....................................... 7,2 7,3 
Reinvestimentos Federais... I ..... I ....... I .... 6,8 6,6 
Outras fontes federais .......................... 4,8 4,4 
Estados e Municipios .......................... 8,0 7,9 
Privadas ...................................... 9,6 9,3 
Externas ...................................... 21,3 22,7 

Nao consolidados (fontes privadas) .............. 24,1 22,7 

TOTAL .................................. 100,0 100,0 

FONTE: Programa de ArAo Econ8mica do Gov&no 1964-1966 (Sintese) 
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PREVISAO DA PARTIOIPACAO PERCENTUAL 
DAS FONTES DE INVESTIMENTOS 

1965/1966 

NAO CONSOLIDADOS 
( FONTES PRIVADAS ) 

FONTES DEINVESTIMENTOS CONSOLIDADOS 
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Anew a Parte II O papel do gove^ mo a do setor 
privado na f ormagao de capital 

A) Forina.~do de Capital: Setor Publieo a Setor Privado 

Conquanto nos ultirnos anos o setor publico. so  venha gerando 20% 
das poupangas investidas no pal's (os outros 807o correspondendo as 
poupangas rivadas a ao deficit em conta corrente do Balango de 
PagamentosT a sua participagao no processo de formagao de capi-
tal tern sido bem mais pronunciada. O Governo, de fato, vem as-
sumindo, no Brasil, um papel cada vez mais importante Como in-
vestidor em setores basicos, a um consideravel volume de poupan-
gas the tern sido canalizado atraves da inflagao a de diversos me-
canismos compulsorios. 

O Quadro VIII registra, de acordo com as estimativas do IBRE, 
Instituto Brasileiro de Econornia — Fundagao Getulio Vargas, a dis-
tribuigao da formagao bruta de capital fixo conforme a sua reali-
zagao, pelo setor privado a pelo Governo. O exame sucinto desse 
quadro ressalta a tendencia ascendente da participagao do Governo 
nos investimentos: ao passo que nos primeiros cinco anos do periodo 
a media de sua participagao foi de 25,7%, nos uiltimos cinco anon essa 
media subiu para 34,7%. Simetricamente, a participagao do setor pri-
vado caiu de 74,3% para 65,3%. 

Contudo, a situa~ao, tal como resulta do Quadro VIII, ainda nao 
representa a realidade, pois subestima a participagao do Governo 
pelo fato de incluir os investimentos das Sociedades Mistas no 
item referente as empresas privadas. 
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Um levantamento feito pelo IBRE, dos investimentos das 28 prin-
cipais empresas ou orgaos do Govern Federal no periodo 1956/ 
%1960, resulta em desenvolver ainda mais a participagao governa-
mental nos investimentos totais . Com efeito, as 28 empresas con-
sideradas procederam no periodo indicado a investimentos no valor 
total de Cr$ 106,5 bilh6es, distribuidos anualmente Como segue: 

1956 .... Cr$ 4,0 bilh6es 
1957 .... Cr$ 7,2 " 

1958 .... Cr$ 34,8 " 
1959 .... Cr$ 26,1 " 
1960 .... Cr$ 35,2 " 

Computando esses valores nos constantes do Quadro VIII, che-
ga-se a um resultado bem diferente, registrado no Quadro IX, 
adiante. 

Quadro VIII Formagdo bruta de capital fixo - Govdrno a empresas (• ) 

IN VESTIDOR 
ANDS 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Govdrno 
Cr$ bilh5es .................... 4,5 7,0 915 11,8 12,3 14,6 16,4 

do total .................... 15,8 23,3 29,4 35,1 25,0 26,8 29,4 

Empr@sas 
CrS bilh6es ................ .... 23,9 23,0 22,8 21,8 36,9 39,8 39,4 
P/ do total .................... 84,2 76,7 70,6 64,9 75,0 73,2 70,6 

Total 
Cr$ bilh6es ..................•.. 28,4 30,0 32,3 33,6 49,2 54,4 55,8 

1954 1955 1956 1987 1958 1959 1960 

Gov@rno 
Cr$ bilh6es .................... 22,2 23,8 29,0 51,0 73,9 93,1 136,5 
% do total ..................... 24,3 24,0 24,8 37,0 40,8 32,3 38,4 

Empr@sas 
Cr$ bilh6es .................... 69,2 75,4 88,0 86,9 107,1 194,9 219,1 
% do total .................... 75,7 76,0 75,2 63,0 54,2 67,7 61,6 

Total 
Cr$ bilh6es .................... 91,4 99,2 117,0 137,9 181,0 288,0 355,6 

FONTE: IBRE - FGV. 
M Inclusive empr6sas governamentais. 

O MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS 

I'll  

Quadro IX Formagao bruta de capital fixo: Gov6mo a empresas privadas 

ANDS 

I1N ESTIDOR 
1956 1957 1958 1959 1960 

Governs e empresas federais 
Cr$ bilh6es ................ 3310 58,2 108,7 119,2 171,7 
%a ...... ................ 28,2 4212 6011 4114 48,3 

Em sas pre privadas 
Cr$ bilh6es ................ 84,0 79,7 72,3 168,8 183,9 
%.... ................. 71,8 57,8 39,9 58,6 51,7 

FONTE: IBRE - FGV. 

No gdirtgi!e^mo, a participagao media do setor governamental 
passou para 43,9% (em vez de 34,7% anteriormente) ao passo que 
as empresas privadas participaram com 56,1% (em vez de 65,3%). A 
participagao mais alta no ano de 1958 deveu-se a concentragao dos 
investimentos na Rede Ferroviaria Federal, de modo que se pode-
ria considerar como normal uma percentagem de 40%, mas o qua-
dro nao inclui todas as empresas federais, nem a participagao nas 
empresas de nivel estadual ou municipal (va.rios organismos regio-
nais de investimento desenvolveram-se ultimamente, coma o CODE-
SUL, o BRDE, o CODEPAR, o Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais, etc.) . De outro lado, os ultimos anos registraram o recru-
descimento do estatismo, de modo que se pode considerar que a 
percentagem de 40% foi ultrapassada de muito . 

Uma visao mais completa pode ser alcangada gragas ao estudo 
do orgamento consolidado do Governo Federal Zministragdo ra o exercicio de 
1964 (recentemente divulgado), abrangendo a Cen- 
tralizada bem como 69 entidades descentralizadas. O quadroa sin-
tetico desse or~amento consolidado apresenta-se da forma seguin-
te (em Cr$ bilh6es) : 

Orgamento consolidado do govern federal - 1964 ( 0 ) - Cr$ bibles 

CATEGORIA Total 
Consolidado 

Tesouro 
National 

A.dministragdo 
deseentralizada 

Receita............ 3 996,9 1 478,8 2 518,1 
Despesa........... 5 021,7 1 157,6 3 864,1 

OrdinAtias....... 3 23219 711,4 2 521,5 
Capital........... 1 788,8 446,2 1 342,6 

Deficit ............ 1 024,8 321,2 1 346,0 

(`) Os dados relativos so Tesouro National slo os constantes da lei orcamentAria para 1964, 
uma vez que as modific&Q6es na programacio financeira, mencionadas anteriormente, slo poste- 
riores A consolidagno. 

FONTE: Gabinete do Ministro do Planejamento. 
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Como o PIB pode ser estimado, para 1964, em cerca de Cr$ 18 bi-
lhoes, as despesas de capital constantes do orgamento consoli-
dado alcangariam aproximadamente 10% do PIB. Se admitirmos a 
manutengao da taxa media da formagao de capital no periodo es-
tudado (1947-1960) ou seja 16,6% — o que talvez seja ainda um 
pouco superestimado — a participagao federal atingiria cerca de 
60% do total dos investimentos. Se a esta percentagem acrescentas-
semos os investimentos aplicados pelos governos estaduais a mu-
nicipais obteriamos uma imagem bastante elucidativa do grau de 
estatizagao da economia brasileira nos esforgos desenvolvimentis-
tas. Os cortes de despesa recentemente levados a ca.bo, como parte 
do programa de contengao inflacionaria, reduziram de algo as ci-
fras acima orgadas. Ainda assim, e provavel que, no ano de 1964, a 
participagao federal nos investimentos se situe em torno de 50%. 

A crescente participa~do do Governo nos investimentos (apesar 
de continuar o setor privado como fonte principal dos recursos, 
tal Como aparece no Quadro II) a resultado tanto das tendencias 
politicas prevalecentes nos ultimos anos, Como das proprias neces-
sidades do desenvolvimento, pois os setores criadores de economias 
externas de longa maturagao a lucros reduzidos, interessam pouco a 
empresa privada, ficando o Governo na obrigagao de assumir a apli-
cagao dos recursos, (conforme o orgamento consolidado de 1964, qua-
tro setores de base — transporte a comunicagoes, desenvolvimento 
regional, industria a energia — absorvem 62,5% dos investimentos 
totals ) . 

Essa tendencia estatizante foi incentivada a sustentada pela ace-
leragao do processo inflacionario. Com  efeito, o desinteresse pelas 
industrias de base, de longa maturagao, chegou a ser absoluto den-
tro de uma conjuntura inflacionaria que torna impossivel qualquer 
previsao orgamentaria . A aplicagao de controles de prgos ou de 
tarifas irrealistas nesses setores, durante a inflagao, afasta ainda 
mais o interesse dos investidores . A dissolugao do mercado de fun-
dos privados para a aplicagao em emprestimos a longo prazo, a ne-
cessidade de aplicar maiores parcelas dos lucros retidos para a re-
posigao de estoqques, as restrigoes a expansao de credito, etc. — feno 

os de
- 

menos tipic uma inflagao acelerada — contribuiram para a re- 
tra,9ao dos investidores privados a para a transferencia forgada das 
poupangas para a area do Governo. 

B) A AbsorVdo de PoupanVas Privadas pelo Setor Publico 

A importante a crescente participagao do setor publico na forma-
9ao bruta de capital tornou-se possivel gra~as a absorgao da pou- 
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panca privada pelo referido setor, atraves de varios mecanismos. 
Com  a exce9do do superavit orgamentario em conta corrente, a dos 
reinvestimentos das empresas estatais ou de economia mista, os 
quais constituem uma poupanga direta do setor publico, o resto da 
formagao de capital pelo Governo resulta de transferencia de pou-
lpanca.s do setor privado. 

Deixando de lado o aumento de tributagao que, dentro dos cri-
terios usuais de contabilidade social, gera poupanras para o proprio 
setor govexnamental (desde que nao haja, em contrapartida, au-
mento das despesas em conta corrente ), a absorgao de poupan~as 
privadas, pelo setor publico, se processa atraves dos seguintes prin-
eipais mecanismos: 

a) pela instituiVdo dos emprestimos compulsorios. 

Observe-se que, nas condigoes inflacionarias em que a economia. 
brasileira esta vivendo £az muitos anos, nao se pode falar na capta-
9ao de poupanga pelo langamento de titulos de divida publica, a 
nao ser em carater compulsbrio: a rentabilidade nominal desses ti-
tulos ficando muitas vezes abaixo da deteriorizagao do poder de 
compra da moeda, nao podia haver receptividade para a colocagao 
dos emprestimos . A unica solu~ao era a colo~-.agao em carater com-
pulsorio — ate as recentes inovagoes referentes a atualizagao do 
valor real pela corre9ao monetaria. 

Os emprestimos compulsbrios atualmente em vigor sao os se-
guintes : 

— imposto adicional para reaparelhamento economico, instituido 
por 5 anos pela Lei n.° 1518, de 24-11-1951: 15% sobre o montante 
do imposto de renda a pagar pelas pessoas fisicas a juridicas a 3% 
sobre reservas a lucros em suspenso ou nao distribuidos das empre-
sas; imposto restituivel depois de 5 anos, corn bonifieagao de 25%, 
em Obrigagoes do Reaparelhamento Economico, resgataveis em 20 
presta~oes anuais ( Lei n.° 1628, de 20-6-1952, que criou o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Economico); com certas altera~6es 
(o adicional ate 25% para pessoas fisicas a de 4% sobre reservas e 
lucros), a sua vigencia foi prorrogada ate 1966 ( Lei n.° 2973, de 
26 de novembro de 1956) ; 

— emprestimo compulsorio de emergencia instituido pela Lei 
11.0  4 069, de 11 de junho de 1962: 10-30% sobre o imp  osto de rends 
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das pessoas juridicas a partir do lucro minimo de Cr$ 1 milhao, e 
20% sobre o das pessoas fisicas, corn renda superior a Cr$ 3 milh6es, 
exceto os rendimentos de trabalho; as respectivas obriga96es, que 
vencem juros de 10% a.a, podem ser utihzadas pars pagamento do 
imposto de renda; 

— emprestimo compulsorio instituido pela Lei n.0  4242, de 
17-7-1963: sobre os rendimentos sujeitos a cobranga do imposto de 
renda na fonte a todos os rendimentos da pessoa fisica, a taxa de 
10-15% sobre o imposto; os titulos de emprestimo, resgataveis no 
3.0  a 4.0  ano da emissao, vencem juros de 6% a.a.; o produto do em-
prestimo alimentary o Fundo National de Investimentos e, no res-
gate dos titulos, os seus possessores podem optar pela conversao em 
quotas do Fundo. (* ) 

Os recursos captados atraves dos emprestimos compulsorios aci-
ma mencionados evoluiram da forma seguinte, desde a sua respecti-
va criagao : 

Quadro X Recursos Provenientes dos Empr6stimos Compuls6rios — Cr$ bilhoes 

ANOS Lei n.° 1 628 Lei n.° 4 069 Lei n.° 4 242 Total 

1952.......... 1,0 — — 1,0 
1953.......... 1,7 — — 1,7 
1954.......... 2,2 — — 2,2 
1955.......... 2,9 — — 219 
1956.......... 3,8 — — 3,8 
1957.......... 4,0 — — 4,0 
1958.......... 4,6 — — 4,6 
1959.......... 6,8 — — 6,8 
1960.......... 9,8 — — 9,8 
1961.......... 14,0 — — 14,0 
1962.......... 19,9 1112 -- 31,1 
1963(l) ........ 38,0 4,0 20,0 62,0 

(1) Estimativas. 
FONTE: Conjuntum EconBmica. 

b) Outro modo indireto de captagdo da poupanga privada pro-
cessa-se dentro da execugao orgamentaria, atraves do atraso de pa- 

0 Emprestimo Compulsbrio foi revogado pela Lei 4 357, de 16 de 
julho de 1964. 
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gamentos compromissados a enquadrados nos "Restos a pagar". A. 
transferencia de despesas de um exercicio para outro imports num 
cr'dito for~ado obtido pelo Governo dos titulares dos direitos cor-
respondentes aos referidos debitos governamentais. Para ter-se uma 
ideia do montante da poupanga assim provocada, cite-se que a exe 
cugao or~amentaria de 1963 deixou uma conta de "Restos a pagar" 
de Cr$ 135,7 bilhoes — mais de duas vezes a receita dos empresti-
mos compulsorios. 

c) Finalmente, o setor publico absorve parte da poupanga pri-
vada atraves do mecanismo monetario. O Quadro XI, construido de. 
maneira simplificada, com dados do balancete consolidado pelo Sis-
tema Bancario, mostia como, dos recursos resultados da criarao de 
meios de pagamento (papel-moeda em soder do publico e deposi-
tos a vista e a curto pprazo) e da coleta e recursos nao monetarios, 
o setor publico recolhe uma boa parte para sustentar as suas ativi-
dades, outra parte sendo redistribuida ao setor privado sob a for-
ma de emprestimos ao publico. A divisao dos emprestimos entre os 
doffs setores foi feita, no periodo focalizado, nas propor~oes segum-
tes (% do total) : 

Evolugdo dos Emprestimos em Percentagens do Total 

ANDS 

SETORES 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Setor privado 66,5 63,1 61,7 47,0 6417 54,8 

Setor pdblico 33,5 36,9 38,3 53,0 35,3 45,2 

100,0 100,0 100,0 10010 10010 100,0 TOTAL 

FONTE: SUMOC. 

Como se pode observar no Quadro XI, os aumentos de empresti-
mos ao publico tem ficado significativamente abaixo do incremento 
do volume de meios de pagamentos — o que. significa que parte 
das poupangas retidas pelos individuos a empresas sob forma de 
encaixes adicionais tem servido para financiar gastos governamen-
tais. Por outro lado, vultosos recursos nao monetarios tem sido ex-
traidos do setor privado, sob a forma de saldo de agios sobre boni-
ficagoes, quotas de reten~do de cafe, aumento de depositos cam-
pulsorios de importadores, etc. 
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,Quadro XI Absorcao de poupanpa privada pelo setor publico atravgs do 
mecanismo monetdrio — Cry milh6es 

(Posigio em 31.12) — Varinrio 
em comparap5o com ano anterior 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 

A. CRIAVAO DE MEIOS DE PA- 
GAMENTO ...................... 62 200 147 434 191 460 349 810 660 463 1089 878 

1. Papel-moeda em poder p{ibl ico 18 454 27 294 42 329 86 420 140 904 287147 
2. Dep6sitos i vista e a curto prazo 43 746 120140 149 131 263 390 519 559 802 731 

B. COLETA DE IR.ECURSOS NAO 
MONETARIOS ................... 23 616 — 5 840 74 626 110 617 70 521 169 401 

TOTAL (A + B) ..................... 85 816 141 594 266 086 460 427 730 984 1259 279 

C. EMPRESTIMOS AO PiJBLICO 57 068 89 282 164185 216 378 473 050 690 436 

D. EMPRPSTIMOS AO SETOR GO- 
VERNAMENTAL ................ 28 748 52 312 101 901 244 049 257 934 568 843 

1. Empr6stimo ao Tesouro Nacional 28 188 49 460 93 564 236 514 252 074 529 438 
2. Empr4stimos a Governos Esta- 

duais a Municipais........... 624 — 668 2 577 1 778 3 285 12 514 
3. Empr6stimos a Autarquias a ou- 

tran entidades pfiblicas........ — 64 3 520 5 760 5 757 2 575 26 811 

TOTAL (C + D) ..................... 85 816 141594 266 086 460 427 730 984 1259 274 

FONTE: SUMOC 

Er" TIN 
v. Cz. C.) 

.....I..[..l.14  
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Parte III Fundos publicos para a 
f ormwa a-  o de capital 

3.1 Orgamento da Uniao 

A fonte publica mais importante para o suprimento de recursos 
destinados a formarao de capital a constituida pelo orgamento da 
Uniao, seja na prdpria despesa orgamentaria a sua su

~pplementa~ao, 
seja por intermedio de creditos especiais a extraordinarios, seja 
atraves de fundos com determinados objetivos . 

No que concerne ao orgamento e ~ sua suplementaoo, uma ima-
gem global das dotag6es para formagao de capital no periodo 
19591964 aparece no Quadro XII, em que a despesa 6 classificada 
em tres categorias bAsicas : desenvolvimento econ6mico a social, 
investimentos, participag6es financeiras . 

As despesas para desenvolvimento economico a social estao 
sobretudo a cargo dos Ministerios da Viagao a Obras Publicas, Edu-
cagao a Fazenda e, em menor proporgao, dos Ministerios de Minas 
e Energia a de Saude e do SPVEA, as outras entidades contribuindo 
com muito menos. Os investimentos pertencem mais aos tres Mi-
nisterios militares a ao Ministerio de Viagao a Obras Publicas, 
que foi tambem o unto a aplicar em participaig6es financeiras . 

No que concerne aos creditos especiais a extraordinarios apro-
vados ao lado da despesa orgamentaria, a aplica.dos pars desenvol-
vimento a investimentos, a situagao para o periodo 1959-1963 apre-
sentou-se como segue: 
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1959 4 427 

1960 4 655 

1961 3 668 

1962 10 278 

1963 119 082 

FONTE: Contadoria Geral da Republica. 

Finalmente, devem ser mencionados os fundos atraves dos quais 
a poupanga a dirigida para va" Hos investimentos especificos. Na 
relagao constante no Quadro XIII encontra-se a identificagao dos 
principals fundos, com a especificagao da dotagao or~amentaria da 
qual tiram os seus reeursos e a indica~do dos orgaos encarregados 
da sua administragao . 

Quadro XII Orgamento a suplementagdo — Despesas de capital 
Cr$ milhoes 

A PLICAS',1~0 
ANO 1959 1960 1961 1962 1963 1964 (•) 

Desenvolvimento eem6mieo e 
social ........................ 31 690 45 462 58 946 91 447 210 369 349 244 

Investimentos .................. 10 399 11 836 15 740 27 408 20 267 96 974 

Participag5m financeiras........ 797 1 180 1 062 728 1 650 — 

42 886 58 478 75 748 119 583 232 286 446 218 

1 

TOTAL ................... 

FONTE: Contadoria Geral da Republica. 
(•) Estimativa. 

Quadro XIII Fundos orgamentdrios 

NOME DO FUNDO VINCULAVAO 6RGAO 
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Comissao do Vale de Sao 
SAo Francisco........ 

Comissao do Plano do 
Carvao Nacional..... 

NOME DO FUNDO 

Valorizagao Econ6mica 
da Amaz6nia........ 

SUDENE ............. 
Fundo Aeroniutico..... 

Fundo Agropecuirio.... 

Fundo Federal de Eletri- 
ficagao .............. 

Fundo de Reaparelha- 
mento ............... 

Fundo Naval.......... 

Defesa contra as Sccas 
do Nordeste......... 

Fundo de Marinha Mer- 
cante ............... 

Fundo Portugrio Na-
cional ............... 

Fundo Nacional de Obras 
de Saneamento 

Fundo Nacional de In-
vestimentos Ferrovi6,- 
rios ................. 

VINCULACAO 

3% da Renda Tributaria 
2% da Renda TributAria 
15% da taxa de Despacho 

Aduaneiro 
3% da Renda Tributgria 
Total das taxas arreca- 

dadas pelo Minist6rio 
da Agricultura 

0,5% da Taxa de Des- 
pacho Aduaneiro 

Rendas pr6prias do Mi- 
nist6rio da Agricultura 

Imp6sto Vnico s6bre 
Energia E16trica 

4% do Imp6sto de Con-
sumo 

10% da Taxa de Des- 
pacho Aduaneiro 

Dividendos de Sociedades 
Economia Mista 

99% do Adicional s6bre 
Imp6sto de Renda para 
Reaparelhamento Eco-
n6mico 

15% da Taxa de Des-
pacho Aduaneiro 

Imp6sto de Far6is 

2% da Renda Tribut6ria 

32% da Taxa de Des-
pacho Aduaneiro 

8% do Imp6sto de Im-
portagAo 

2% da Renda Tributgria 

13% da Renda Tributiria 

6RGAO 

SPVEA 
SUDENE 

Minist6rio da AeronAutica 

Minist6rio da Agricultura 

EletrobrAs 

J BNDE e Tesouro Na-
cional (para integrali-
zagao de capitais) 

BLADE 

Minist6rio da Marinha 

DNOCS 

Comissao da Marinha 
Mercaute 

Departamento de Portos 

DNOS 

DNEF a R.F.F. S/A 1 % da Renda Tributgria Comissao do Vale de Sao 
Francisco 

1,5% da Renda Tribu- 
t:i.ria Comissao do Carvao 

FONTE: Contadoria Geral da Republica. 
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Alguns dosses fundos estao incluidos no orgamento das respectivas 
entidades responsaveis, enquanto outros fundos estao identificados 
separadamente. Para essa ultima categoria, o Quadro XIV da uma 
d-emonstragao da receita no period.o 1959-1963, (porem, deve-se 
observar que nem todos os fundos mencionados se referem a inves-
timentos) . 

Resumindo o comportamento dessas diversas categorias de recur-
sos orgamentais, encontramos a seguinte participagao, em percen-
tagens do PIB, da despesa de capital: 

Anos 
1959 1960 1961 1962 1968 1964(* ) Fontse  de Recursos 

Orgamento a suplementagao 2,4 2,5 2,2 2,1 2,4 2,5 
Creditos especiais a extra- 

ordingrios .............. 0,2 0,2 0,1 0,2 1,2 - 
Fundos orgamentArios..... 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 - 

O MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS 

Cr$ 591,8 e Cr$ 654,5 bilhoes em 1965 a 1966, resppectivamente, 
representam 3,1 e 3,3% do PIB (estimado, para .os dois anos em 
f oco, em Cr$ 19 000 a 20 000 bilhoes) . (* ) 

3.2 Fundos Especiais 

Alem dos fundos previstos no Orgamento Federal, existem outros 
fundos formados extra-orgamentariamente a ainda outros de natureza 
mista, os quais drenam recursos para certos investimentos espe-
cificos. Nesta categoria entram: 

a) O Fundo Rodoviario National, formado por 89% da arrecada-
,gao do imposto unico sobre combustiveis a lubrificantes. A sua re-
ceita evoluiu como segue, nos ultimos seis anos : 

Em Cr$ bilh5es 

ANO RECEITA 
(*) Estimativa. 
FONTE: Contadoria Geral da Republica. 

Corroborando os dados mais recentes pode-se chegar a conclusao 
de que uma parcela de 3 a 4% do PIB e representada pelos inves-
timentos a cargo do orgamento federal, inclusive creditos especiais 
e fundos. 

1959 ................... 
1960 ................... 
1961  ................... 
1962 ................... 
1963  ................... 
1964 ................... 

19,2 
23,1 
44,9 
59,1 

106,5 
198,8_(1  

Quadro XIV Fundos orgamentdrios destinados ao financiamento da formavao 
de capital a identi ficados separadamente. 
Receita em Cr$ mllhoes 

ANDS 
ITEM 

1959 1960 1961 1962 1963 

Fundo AeronAutico .................. 65,0 72,7 52,4 471,6 3,1 
Fundo de Reaparelhamento Econ6mico 7163,8 9924,5 14242,1 20143,6 38348,5 
Fundo de Valorizaglio Econ6mica da 

Amaz6nia ........................ 3059,9 4205,5 5907,0 - 13323,7 
Fundo Federal de Eletrific"lo...... 594,1 679,5 766,9 2513,8 5875,0 
Fundo de Valorizaggo da Fronteira 

Sudoeste ......................... 499,0 550,0 550,0 -- 905,3 
Fundo de Marinha Mercante....... 1504,3 1425,6 1812,0 3357,6 5399,5 

TOTAL ........................ 12886,1 16857,8 23330,4 26486,6 63855,1 

FONTE: Contadoria Geral da Repfiblica. 

O Programa de Agao do Govern para o bienio 1965-1966 con-
firma as ordens de grandeza observadas. Com  efeito, os investi-
mentos totais financiados com recursos orgamenta"Hos, previstos em 

(1) Estimativa. 
FONTE: Contadoria Geral da Republica. 

b) O Fundo da Marinha Mercante a constituido, alem da parcela 
orgamentaria de 32% da taxa de despacho alfandegario, pela Taxa 
de Renovagao da Marinha Mercante, de modo que a sua composi-
9do e' 17% orgamentaria a 83% extra-orgamentaria. Isto daria, para 
o periodo 1959-1963, os seguintes recursos extra-orgamentarios (em 
Cr$ bilhoes) : 

Cr$ bilhoes 

ANO RECURSOS 

1959  ............................. 3,4 
1960  ............................. 4,0 
1961 ............................. 5,6 
1962  ............................. 9,4 
1963 ............................. 15,5 

FONTE: Contadoria Geral da Republica. 

(*) Em cruzeiros de junho de 1964. 
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c) O Fundo Portudrio National, formado dentro do Orgamento 
para uma parcels de 32% ( correspondendo, como vimos, aos 8% do 
Impposto de Importagao ), a extra-orgamento para os restantes 68%, 
pets Taxa de Melhoramentos dos Portos . 

Os dois primeiros Fundos totalizaram no periodo 1959-1963, 1,2% 
do PIB, ' em media. As previs6es para 1965 a 1966 referentes aos 
fundos especiais situam-se em Cr$ 231,9 bilh6es para 1965 e 
Cr$ 251,9 bilh6es para 1966. Isto representa 1,2% e 1;3% do FIB 
respectivamente, confirmando a ordem de grandeza do periodo ana-
lisado . 

3.3 Reinvestimentos Federais 

Faltam dados mais recentes a mais completos sobre o comporta-
mento dessa genuina modalidade de formagao de capital no setor 
publico. A pesquisa ja citada, feita sobre 28 empresas a entidades 
governamentais para o periodo 1956-1960, calculou que nas em-
presas industriais, para uma formagao bruta de• capital no valor de 
Cr$ 60,4 bilh6es durante o giiingiienio, Cr$ 49,7 bilh6es, ou seja, 
82,5%, foram devidos a poupanga bruta das empresas ( reservas para 
depreciag6es a lucros retidos) . 

Em relagao ao PIB os reinvestimentos do periodo 1956-1960 al-
cangaram uma proporgao media de 0,7%. Para o proximo bienio, 
1965-1966, o Programa de Agao preve um incremento relativo da 
formagao de capital procedente desta fonte: a previsao e de 
Cr$ 219,9 e 227,7 bilh6es, respectivamente, ou seja 1,27o e 1,1% do 
PIB. 

3.4 Outros Fundos Federais 

A. Agencias f ederais do Governo Federal 

a) O Banco National de Desenvolvimento Economico foi criado 
pela Lei n.° 1628/1952, sob a forma de entidade autarquica com 
capital initial de Cr$ 20 milh6es, com o objetivo de dar execugao 
as disposig6es referentes ao programs de reaparelhamento, conce-
dendo financiamentos, a dar garantia nas condig6es das Leis 
n.° 1474/1951 ( que criou o adicional do imp6sto de renda) e 
n.° 1518/1951 (referente a financiamento estrangeiro) . As disposi-
96es foram completadas pela Lei n.o 2973/1956. 

O MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS 

Os recursos de que disp6e o BNDE podem ser classificados da 
forma seguinte: 

1) Recursos proprios: capital a reservas (Cr$ 43 bilh6es em 
31.12.1963). 

2) Recursos administrados pelo BNDE: 
— Fundo de Reaparelhamento ECon8mic0, constituido pelo em-

prestimo compulsorio, cobxado aos contribuintes do imposto de 
renda (atualmente, de 15 a 25% sobre o imp6sto das pessoas fisicas 
e 4% sobre reservas a lucros em suspenso das empresas) a dep6sitos 
compuls6rios (40% dos dep6sitos das Caixas Economicas Federais 
e ate 25% das reservas tecnicas das empresas de seguro a de capi-
talizagao ); Was essas medidas foram prorrogadas ate 1967, pela 
Lei n.o 2973/1956; 

— Fundo National de Investimentos, criado pela Lei n.° 4242, 
de 1963 ( emprestimo compulsorio de 10 ou 15% sabre dividendos 
e outros interesses de ago-es a partes beneficiarias a sobre rendi-
mentos de pessoas fisicas; o emprestimo sera cobrado nos exercicios 
1963/1965; (*) o Fundo assim constituido tern a participagao do 
Tesouro e dos particulares portadores de quotas de participagao do 
Fundo). 

3) Recursos especiais : ( Fundo do Trigo, emprestimos estran-
geiros ) . 

4) Recursos vinculados: ( Recursos relacionados a diversos Fun-
dos, depositados em caster transit6rio) . 

Quanto ao campo de atuagao do BNDE, a Lei n.o 2 973/56, 
definiu as prioridades para emprestimos a financiamentos dentro 
do prograina de reaparelhamento: 

I — ferrovias; 
II — portos a navegagao; 

III — energia eletrica; 
IV — industrias b6sicas; 
V — armazens, silos a frigorificos; 

VI — agricultura a eletrificagao rural; 
VII — outros. 

De outro lado, a Lei n.° 4 242, estabeleceu que os recursos do 
Fundo National de Investimentos serao aplicados 35% na agricul-
tura a 65% na industria . 

(°) O Emprestimo Compulsorio foi revogado pela Lei 4357, de 16 de julho 
de 1964. 
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As operag6es do BNDE sao feitas, seja em moeda nacional (em-
prestimo reembolsavel, emprestimo conventional, subscric6es de 
ag6es "underwriting", participag6es diretas, depositos para desen-
volvimento, financiamento de transag6es com bens de capital na-
cionais, emprestimos a medio a curto prazo ), seja em moeda 
estrangeira (prestagao de garantia ou aval, repasse de creditos) . 

Os prazos de resgate dos financiamentos variam de 5 a 15 anos, 
de ac6rdo com as circunstancias especificas do beneficiario, sendo 
que no caso de projetos industriais se concede um periodo de ca-
rencia de, no minimo, 3 anos. Os juros sao habitualmente de 
12% a.a. mais uma comissao de abertura de 1% a uma taxa de fisca-
lizagao de 0,25/0,50% a.a. 

Um resumo das atividades do BNDE aparece no Quadro XV . 

Quadro XV BNDE — ColaboraVdo autorizada em moeda nacional a estran-
geira — 195211963 

VALOR DA COLABORAQAO AUTORIZADA 

Ein moeda nacional 
(Cr$ milhbes) Prestagao de 

garantias 
A pregos da A pregos de (equiv. em 

6poca 1963 US$ mil)  

O MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS 

setores agricola a industrial, com juros de 12% a.a. a uma comissao 
que chega a 2% semestrais . 

Os recursos da CREAI provem do encaixe geral do Banco do 
Brasil ou sao obtidos por mein de redescontos ou entao resultam 
de colocagao de letras hipotecarias a bonus, depositos obrigatorios, 
tributos especificos, etc. 

No Quadro XVI aparece o valor total dos creditos concedidos 
pela CREAI em 1962 e 1963, podendo-se anotar a pequena impor-
tancia dos creditos para investimentos . 

Quadro XVI Creditos concedidos 

ESPECIFICAQAO 

1962 1963 

N. 0   de Valor N.0  de Valor contratos Cr$ 1 000 contratos CrS 1 000 formalizados formalizados 

Agricultura............ 311 869 111 583 652 365 249 168 111 514 
PecuAria ............... 45 112 30 283 288 33 094 25 929 359 
Inddstria .............. 5 763 34 677 763 6 866 54 263 255 
Cooperativas........... 285 10 234 237 368 11 647 411 
Para investimentos..... 28 89 305 21 436 038 
Gov6mo Federal....... 1 012 8108642  2053 24 568 038 

TOTAL........... 364 069 194 976 887 407 651 284 955 615 

ANDS 

Ate 1956 .............. 
1957 .............. 
195$ .............. 
1959 .............. 
1960 .............. 
1961 .............. 
1962 .............. 
1963 .............. 

de 1952 a 1963....... 

FONTE, RelatSrios do Banco do Brasil. 

Aqui poderia ser lembrado o papel das Caixas Econ6micas Fe-
derais, cujos recursos de terceiros evoluiram da seguinte forma nos 
ultimos anos (em Cr$ milh6es) : 

15 380,9 188 983,0 84 690 
8 44517 73 337,6 112 422 

12 241,7 82 173,9 213 124 
10 032$ 5 46 959,9 165 215 
13 555,0 58 86517 50 469 
23 872,5 71 688,9 65 592 
15 772,9 28 204,1 67 533 
52 159,2 52 159,2 22 853 

151 460,4 602 372,3 781 898 

FONTE: Relat6rio do BNDE. 

b) o Banco do Brasil atua, eomo fonte de recursos para formagao 
de cappital, atraves da Carteira do Credito Agricola a Industrial, 
que, alem de conceder a agricultura, pecuaria a industria empres-
timos de ate 8-10 anos, que em muitos casos se referem a uma for-
magao de capital fixo, autoriza Yanos, ecificamente emprestimos para 
investimentos, com prazo de ate com varios objetivos nos 

ANOS Dep6sitos Outros 
dep6sitos a 

Dep6sitos 
populares vista a prazo 

1959......... 29 479 1 644 1 804 
1960......... 35 971 1 979 1 917 
1961......... 45 419 3 727 1 452 
1962......... 63 054 5 381 6 625 
1963 (set).... 78 933 6 973 5 370 

FONTE: Relat6rio das Caixas Econ6micas. 
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B. Divida Fulblica 

Este mein de canalizar a poupanga privada para o setor publico, 
quando nao de forma compulsbria, tornou-se totalmente inexegi ivel 
por ca.usa da inflagao. Titulos de rendimento fixo de um valor per-
centual reduzido nao podem ter nenhuma aceita~do (a nao ser sob 
forma de emprestimos compuls6rios) quando a taxa de inflagao, 
muito mais alta, corrbi totalmente o capital num intervalo bem curto . 

Como exemplificagao do reduzido montante da Divida Consoli-
dada Interna, anotamos que em fins de 1963 ela somava Cr$ 54,7 
bilh6es ( dos quais Cr$ 44,9 bilh6es em obrigagbes e Cr$ 9,8 bilh6es 
em ap6lices) ou seja apenas 0,6% do PIB, tendo-se mantido virtual-
mente estacionaria nos ultimos anos . 

3.5 Recursos Regionais 

A. Or~amentos Estaduais e Municipais 

O papel dos recursos estaduais a municipais para a formagao bruta 
de capital e relativamente modesto. De acordo com estimativas da 
Fundagao Getulio Vargas, em 1961 os recursos estaduais com esse 
destin0 se teriam situado em Cr$ 51,0 bilh6es a os do muni-
cipios em Cr$ 11,1 bilh6es. Em 1962 essas cifras se teriam elevado 
em correspondencia com a inflagao, a Cr$ 73,9 bilh6es e a Cr$ 21,0 
bilh6es, respectivamente. Em eonjunto, os recursos estaduais a mu-
nicipais destinados a formagao de capital teriam oorrespondldo, 
nesses dois anos, a 1,8% e a 1,7% do PIB respectivamente. 

O Programa de Agao para o bienio 1965-1966 incluiu os investi-
mentos estaduais a municipais de possivel quantificagao, prevendo 
Cr$ 260,7 bilh6es para o primeiro ano a Cr$ 271,9 bilh6es para o 
segundo, o que representaria 1,4% do PIB, nos dois casos. justifica-se 
essa pereentagem ser inferior a observada em 1961 a 1962 pelo fato 
de nem todos os investimentos estaduais a municipais terem sido 
consolidados no Programa de Govern. 

Como ja assinalamos, os investimentos estaduais a municipais 
correspondem, para 1965-1966, a 17,8% e 17,4%, respectivamente, do 
total de investimentos a serem realizados pelo setor publico. 

B. Banos Regionais 

Os bancos criados em vArios Estados foram, na maioria dos casos, 
bancos comerciais destinados a atender as necessidades financeiras 
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loca.is, sem propositos especiais quanto ao desenvolvimento econo-
mico. Alem das operag6es com o publico, eles funcionaram Como 
brgaos de financiamento local, recebendo, tambem, Como importan-
tes recursos, os depbsitos dos Poderes Publicos a das autarquias. O 
Quadro XVII a bastante esclarecedor quanto a distribuigao dos re-
cursos desses bancos. 

Quadro XVII Situagdo em 5 de outubro de 1964 
Cr$ milh6es 

ESTADOS 
Capital 

e  
Reservas 

Dep6sitos de 
Pod6res 

Pdblicos e 
Autarquicos 

Outros 
Dep6sitos 

Amazonas .................... 236,6 2 995,0 873,2 
Guanabara (*) ................ 4 348,2 15 21724 38 543,4 
Goias ........................ 653,0 2 167,5 2 613,3 
Maranhao .................... 1 039,8 2 022,4 1 730,1 
Mato Grosso ................. 101,5 320,3 274,3 
Parana ....................... 1 430,5 14 486,7 9 835,4 
Paraiba ...................... 189,7 1 209,7 689,3 
Rio de Janeiro ............... 248,6 6 234,8 4 319,3 
Rio Grande do Sul........... 2 623,2 10 274,0 31 326,0 
Sao Paulo ................... 16 605,1 96 69026 64 915,4 

FONTE: UArios Oficiais. 
(`) Em 4 de setembro de 1964. 

Contudo, aos poueos, os bancos estaduais comegaram a atuar, 
em certos casos, indiretamente, Como bancos de desenvolvimento. 
Citem-se, por exemplo, as operag6es feitas pelo Banco do Estado 
de Sao Paulo atraves da Carteira de Expansao Economica, em agao 
conjunta com o Govern do Estado: em 31 de dezembro de 1963 
havia 213 processor deferidos ( para reflorestamento, casas para tra-
balhadores, industrias agropecuarias, eletrificagao rural, drenagem5  
silos, etc.) no valor total de Cr$ 804 milh6es, alem de 45 processos 
em andamento, com finalidades semelhantes, totalizando outros 
Cr$ 857 milh6es. Dentro dos financiamentos deferidos ja tinham sido 
aplicados, ate o fim de 1963, Cr$ 584 milh6es. Para 1964 estavam 
consignadas verbas de Cr$ 20 bilh6es para os Fundos de Expansao 
da Industria de Base a de Financiamento de Bens de Produgao e 
Cr$ 9 bilh6es para o Fundo de Expansao Agropecu'aria. Essas alo- 
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cacoes eram parcialmente destinadas a realizacao do programa da 
"Alianca Brasileira para o Progresso", portanto fora dos limites do 
Estado de Sao Paulo. 

Outro exempla de atividade indireta como agencia de desenvolvi-
mento a constituido pelo Banco do Estado da Guanabara, que por 
motivos tecnicos se tornou mutuario dos tres emprestimos, no valor 
total de US$ 35 milhoes, concedidos ppelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento para a Superintendencia de Urbanizacao a Sa-
neamento (SURSAN) e o Estado da Guanabara . 

Sentiu-se, contudo, a necessidade de organizar bancos aparelha-
dos especialmente para financiamentos, a medio a longo prazo, de 
projetos de desenvolvimento economico. Para poder atender a essa 
finalidade, deviam os referidos bancos contar, alem do capital e 
depositos, com recursos especiais, de origem tributaxia, que per-
mitem aplicacoes fora dos moldes das operacoes bancarias correntes. 
Neste sentido, merecem destaque especial: 

— o Banco de Credito da Amazonia 
( capital a reservas: Cr$ 16472,4 milhoes ); 

— o Banco do Nordeste do Brasil 
( capital a reservas : Cr$ 2274,9 milhoes) ; 

— o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
( capital a reservas : Cr$ 3486,7 milhoes, incluindo a co- 
operacao financeira dos Estados) . 

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, mais recente, ja 
comecou a fornecer financiamentos da ordem de Cr$ 2 bilhoes. 
Acrescentem-se tambem os Bancos de Desenvolvimento de Pernam-
buco e de Santa Catarina. 

Parte IV Fontes privadas de f inanciamento 

4.1 O Mercado de Acoes 

O mercado brasileiro de acoes atraves das Bolsas de Valores ainda 
e um mercado bastante incipiente. Conquanto, pela legislacao do 
pals, todas as acoes de Sociedades Anonimas tenham acesso a Bolsa, 
apenas um pequeno numero ( nao mais de que as de 30 a 40 com-
panhias) a fregiienta corn razoavel assiduidade . 

As Bolsas, por sua vez, tem servido mais como centro de trans-
ferencia da propriedade de titulos de que como um instrumento de 
coleta de poupancas pessoais. Com  efeito, no Brasil as Bolsas de 
Valores nao lancam novas acoes, mas apenas negociam acoes ja 
existentes. A unica contribuicao das Bolsas para a formacao de ca-
pital do pal's se observa quando as companhias, cujas acoes adquiri-
ram popularidade por seu intermeedio, resolvem lancar direitos 
de subscricao ao par de novas acoes. Essa parcela, todavia, parece 
ser bastante pequena entre nbs. Assim, em 1963, o total dos aumentos 
de capital por subscricao efetuados pelas companhias populares na 
Bolsa, andou pela ordem de 20 bilhoes de cruzeiros. Como, na rea-
lidade, os investidores de Bolsa nao chegam a possuir a quarta parte 
do capital dessas Com anhias (os tres quartos restantes ou mais 
permanecendo f echados), nao mais de 5 blhoes de cruzeiros repre-
.sentaria a. poupanca canalizada atraves do mercado de titulos — isto 
e, nao mais de 0,05% do PIB. 
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Um aspecto positivo do mercado brasileiro de agoes consiste na 
clara prefereneia do publico a das companhias fela reinversao de 
lucros e, inclusive, pelas novas chamad,,  de capita O nosso mercado 
mobiliario tem-se revelado pouco interessado nos dividendos em di-
nheiro, concentrando quase Was as suas preocupagoes no recebi-
mento de bonificagoes, no aumento de cotaroes a no exercicio ou na 
venda dos direitos de subscri9do. Isso se pode atestar pelo fato 
de serem infimos os dividendos em dinheiro distribuidos pelas "blue-
chips" comparativamente as suas cotagoes . 

F,sse tipo de comportamento vem muito ao encontro dos interesses 
do desenvolvimento economico national. Em certos circulos se nota, 
por vezes, o temor de que a democratizagao do capital debilitasse 
a capacidade de reinversao das empresas, provocando uma inconve-
niente hemorragia de recursos sob a forma.  de dividendos em di-
nheiro. No Brasil tem ocorrido justamente o oposto : a maior parte 
das empresas democratizadas distribui pequenos dividendos em di-
nheiro e ainda recolhe vastas somas do publico pela concessao de 
direitos de subscrigao. 

As excessivas flutuagoes das cotagoes de Bolsa, constituem, talvez, 
o aspecto mais negativo do nosso mercado de agoes. A experiencia 
do trienio 1962/1964 parece mostrar que as agoes, entre nos, sobem 
e descem violentamente por fatores externos a rentabilidade das 
companhias que representam. As oscilagoes se devem sobretudo a 
fatores psicologicos, a afluxos reppentinos de novos investidores ao 
mercado, a maiores ou menores facilidades de credito, ao Tee areci- 
mento de letras do Banco do Brasil, ao aumento dos meios cap- 
ta~do de recursos pelo setor publico, as varia~6es da conjuntura po-
litica, etc. Pelo menos a curto prazo sente-se consideravel dissociagao 
entre as cotagoes em bolsa das agoes e a rentabilidade ou o patri-
monio das respectivas Companhias . 

Essas violentas oscilagoes de cotagoes come~aram particularmente 
em agosto de 1962. Entre .o inicio desse mes e o fim do ano de 
1962, as principais aloes negociadas nas Bolsas valorizam-se, em 
media, de 115%. Ao longo do ano, os investidores da Bolsa perce-
beram lucros absolutamente excepcionais entre bonificagoes, aumentos 
de cota~do, direitos de subscrigao e dividendos. 

Durante os meses de janeiro a fevereiro de 1963 as agoes - con-
tinuaram subindo desmedidamente. Entre o ultimo pregao de de-
zembro de 1962 e o primeiro de margo de 1963, a media das ag6es 
mais negociadas valorizou-se de 73%. Ao todo, em sete meses, do 
inicio de agosto ao inicio de margo, as principais aloes haviam 
subido de 219%, em media. 
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Logo no princppio de margo, todavia, as cotagoes comegaram a 
-cair violentamente. Em um periodo de tres meses, do inicio de mar~o 
ao inicio de junho, essa queda atingiu nada menos de que 42%, o 
que significaa, que as agoes cairam de quase metade do seu valor. 
Entre junho a outubro o mercado voltou a recuperar-se considera-
velmente. Do inicio de novembro a meados de dezembro, nova 
queda substantial, ainda que bem menos violenta do que a do 

-primeiro semestre, a entremeada de uma pequena recuperagao. No 
fim de dezembro o mercado voltou a recuperar-se parcialmente, mas 
no inicio de janeiro de 1964 tornou a cair. Ao todo, o ano de 1963 
nao foi um periodo brilhante para os investidores da Bolsa. 
Entre o inicio e o fim do ano, entre aumentos de cotagoes, bonifi-
cagoes, direitos de subscrigao e dividendos, as principais agoes ren-
deram apenas 25% — rentabilidade muito modesta em comparagao 
-com a taxa de inflagao de 80% (o que significa que houve conside-
ravel prejuizo, em termos reais) . 

Em 1964, a queda continuou ate mar~o, atingindo 21% em relagao 
a dezembro de 1963. A partir de abril, a instabilidade do mercado 
tornou-se ainda mais manifesta, registrando cotagoes altas a baixas 
alternadas, acusando varia~6es no fim do mes, na ordem de gran-
deza de + 30%, + 11%, — 77, — 19% e finalmente + 48% em agosto. 
Os meses de agosto e de setembro pareciam indicar uma franca 
recuperagao do mercado de agoes, mas ja em outubro enfraquecia 
o mercado ( —  14%) e o Ines de novembro acentuou ainda mais a 
queda das cotagoes . 

O Quadro XVIII, que contem as medias mensais do indice B/V 
de cota~,oes para o periodo de janeiro de 1962 a dezembro de 1964, 
oferece uma imagem da instabilidade do mercado de a9oes (* ). 

Outro percal~o do nosso mercado de capitais reside na dificul-
dade da colocagao de novas aloes junto ao publico. A inflagao, sem 
duvida, estimulou bastante a procura de aloes, mas concentrou-a 
demais nas "blue-chips" a de menos nos novas langamentos. Isso, 
em grande parte, resulta do fato de que os atrativos que uma em-
presa em formagao pode oferecer aos seus acionistas prospectivos 

(°) O indice B/V indica qual seria a evolugao do patrimonio de um inves-
tidor, que distribuisse seus recursos na compra de um certo conjunto 
ponderado de agoes, a que reinvestisse todos os seus ~anhos no mercado, 
sem, todavia, entrar com novos fundos em dinheiro apos a compra initial. 
O indice combina as cotagoes, as bonificagoes, os dividendos em dinheiro 
e os direitos de subscrigao ao par. 
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Quadro XVIII Indite B/V de cotaroes (medias mensais) ( base: Janeiro de 
1952 — 100) 

MESES 

Janeiro ...................... 

1962 1963 

341 

1964 

339 100 
Fevereiro ..................... 105 387 315 
Margo ....................... 111 368 263 
Abril ........................ 113 276 344 
Maio ........................ 113 243 313 
Junho ....................... 115 255 361 
Julho ........................ 122 279 304 
AgSsto ....................... 138 350 327 
Set.ernbro ..................... 152 379 452 
Outubro ...................... 203 377 390 
Novembro ................... 236 363 341 
Dezerribro .................... 263 331 338 

FOND'];: B61sa de Val6res do Rio de Janeiro. 

se tornam totalmente irrelevantes quando a moeda se desvaloriza. 
rapidamente. A garantia preferential de urn dividendo minimo de 
12% ao ano, por exernplo, constituiria um bom atrativo para os in-
vestidores se a moeda se mantivesse estavel, mas perde todo seu 
sentido diante de uma infla~do de 50% ou 80% ao ano. 

Muitos langamentos de novas aloes, de resto, tem suscitado des-
confian~a junto ao publico. Em varios casos a colocagdo de novas 
agoes e feita rapidamente, gra~as a um intenso trabalho de pro-
paganda e de corretagem, mas ndo se cria um mercado de revenda 
para os titulos recem-lan~ados. O resultado e que, pouco tempo 
depois, as agoes — que haviam sido vendidas ao publico corn agios 
destinados a cobrir os custos de coloca~do — passam a ser cotadas 
na Bolsa abaixo do par. Lan~amentos desse genero tem ocorrido 
entre nos com pessimas repercussoes sobre o mercado de capitais. 

Falta, tambem, entre nos, um instrumento que permita ao publico 
discernir entre as boas e as perigosas inversoes mobiliarias. A co-
tardo em Bolsa, nesse caso, nada representa, ja que ela e oficial-
mente exigida de todas as Sociedades Anonimas. A falta desse ins-
trumento tem levado o publico a concentrar-se na compra de "blue-
chips", mesmo a indices pre~o/lucro excessivamente altos e a de-
sinteressar-se pelos novos lan~amentos . 

Cabe acrescentar que a nossa lei de Sociedades Anonirnas esta 
longe de assegurar aos acionistas as garantias desejaveis para urn 
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mercado de capitais suficientemente desenvolvido. Nesse sentido, 
a nossa legislagao parece adaptar-se muito mais a companhia fe-
chada do que a aberta: faltam-lhe dispositivos de protegao aos acio-
nistas minoritaxios. A inflagao ainda torna a questao mais delicada, 
pois diante da alta geral de prgos o problema do investidor nao 
e_ so o de receber dividendos razoaveis a de nao assistir ao declinio 
das cota~oes das suas aigoes; o problems principal passa a ser o 
da prote9do do patrim6nio mobiliario de cada um contra os efeitos 
da desvalorizagao monetaxia . 

4.2 Problemas Basicos do Mercado de Credito 

Uma inflagao cronica e violenta obviamente provoca inumeras e 
profundas distorgoes no mercado de credito de um pal's. Quando 
a inflagao se inicia, surpreendendo as expectativas dos mutuantes 
e mutuarios, a primeira dessas distorgoes consiste nos conhecidos 
"ganhos dos devedores em detrimento dos credores", ja que estes 
sao reembolsados em moeda desvalorizada. Com  o correr do tempo, 
as distorgoes vao-se aprofundando, pois a alta dos pregos ja nao 
mais surpreende ninguem. Os ganhos dos devedores a custa dos 
credores, embora eventualmente possam subsistir, passam a ser 
obstados pela resistencia dos mutuarios, que ja nao deixam de in-
cluir a inflagao nas suas previsoes. A taxa de juros nominal disso-
cia-se da taxa real, entre elas se interpondo o ritmo da inflagao. 
Um aumento substantial das taxas nominais de juros se imp.oe como 
forma natural de adaptagao do mercado de credito a conjuntura 
inflacionaria . 

A essa adaptagao, todavia, se antepoem diversos obstaculos. Em 
primeiro lugar, fregiientemente existem limites institucionais a taxa 
nominal de juros. No Brasil, desde 1933, vigora a chamada lei da 
usura, a qual proibe contratos de emprestimo com juros superiores 
a 12% ao ano (*) . Obviamente esse limite ( que corresponderia a 
uma taxa real bastante elevada se houvesse estabilidade monetaria ) 
Lorna-se totalmente irrisorio diante de uma inflagao de mais de 
50% ao ano. Nos ultimos anos, com o recrudescimento do processo 
inflacionario, a lei da usura vem sendo cada vez mais contornada 
pelos mais variados artificios: os juristas a os financistas sempre 
descobrem formulas legais capazes de substituir as palavras "em-
prestimos" a "juros" e a lei da usura, ainda que respeitada na forma, 
passa a ser desobedecida no seu conteudo. Todos os seus artificios 

(') Decreto n.0  23 501, de 27 de novembro de 1933. 
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para contornar a lei da usura sao de alguma forma estabilizadores, 
no sentido de que atenuam as distorgoes do mercado de credito. 
De algum modo, todavia, a necessidade de se recorrer a esses ar-
tificios sempre constitui um obstaculo ao funcionamento do mercado 
de credito . 

Por outro lado, independentemente das limita~oes legais da taxa 
de juros, a inflagao acarreta um outro problema, talvez de solugao 
mais dificil. Quando um pal's enfrenta uma inflagao como a que 
oeorreu no Brasil, o principal determinante das taxas nominais de 
juros passa a ser o ritmo esperado da alta geral de prgos. As pre-
visoes quanto as taxas de inflagao, todavia, sao inevitavelmente 
precarias a arriscadas, sobretudo quando se estendem a prazos nao 
muito curtos. Fsse problema fatalmente conduz a redugao dos pra-
zos de opera~ao do mercado de credito, criando impasse de dificil 
solu9ao para as operagoes a longo prazo . 

Ha um meio de contornar a imprevisibilidade da taxa de inflagao 
em relagao as operacoes de credito, pela introdugao de uma clau-
sula-movel que estabele~a o reajustamento das prestagoes devidas 
de acordo com um indite de pregos convencionado. Num certo 
sentido a clausula-movel seria a formula de adaptarao do mercado 
de credito a longo prazo a uma situa~do inflacionaria cr3nica. No 
Brasil, por decreto com fora de lei promulgado em 1933 (Governo 
Provisorio do Presidente Getulio Vargas), a clausula-movel e 
proibida (* ), e, ate agora nao se encontrou uma formula pars 
contornar este dispositivo. 

Diga-se de passagem, ainda que fosse permitida, a clausula-movel 
nao constituiria uma solu~do de todo satisfatoria. Os pregos, numa 
inflagao, nao se movem equiproporcionalmente, e o mutuario de 
um contrato com essa clausula sempre correria o risco de os seus 
rendimentos nao se ajustarem com a mesma velocidade do numero 
indite escolhido para o reajustamento das prestagoes. 

Como se ve, a adaptagao do mercado de credito a inflagao en-
contra varios obstaculos, alguns de carater geral, outros de natureza 
institutional. O resultado inevitavel a um mercado de credito re-
pleto de distor~bes, como o que se descrevera nos paragrafos se-
guintes . 

(°) A Lei n.° 2 973, de 26-11-52, abre exceigao especifica para o BNDE, 
Recentemente, a Lei n.° 4 357, de 17-7-64, criou titulos publicos com 
clausula movel a instituiu a corregao monetaria dos debitos fiscais. Tam-
bem a Lei Habitacional autorizou operagoes com clausula mSvel Para 
o financiamento de habitagoes populares. 
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4.3 O Mercado de Credito a curto prazo 

O binomio inflagao-lei da usura tem acarretado inumeras distorgoes 
na operagao dos bancos comerciais. Os juros dos deppositos bancarios, 
a vista e a prazo, sao controlados ?

,6', 
la Superintendencia da Moeda 

e do Credito, nao indo alem de ou quando muito 87 ao ano. 
Alguns bancos pagam juros adicionais a certos depositantes a prazo, 
mas isso a uma operapao irregular a que nao pode ser escriturada 
pelo banco . 

A consegiiencia natural foi a fuga quase total dos depositos a 
prazo. IRsses depositos, que em 1950 representavam cerca da quar-
ta parte do total dos depositos bancarios, estao hoje reduzidos a 
uma fragao infima, nao superior a 5% do total. 

Os depositos a vista resistem mais facilmente a inflagao, Jai que 
as pessoas a as empresas nao podem dispensar as suas contas de 
movimento . 01timamente, todavia, Como consegiiencia natural da 
infla~ao, esses depositos tem sido cada vez inais rapidamente mo-
vimentados, o que diminui bastante a tranquilidade de caixa dos 
bancos. 

No que tange as operagoes ativas, os emprestimos dos bancos 
comerciais assumem, atualmente, duas ca.racteristicas principais: a 
exigiiidade dos prazos a as taxas de juros altos, bem acima dos li-
mites da lei da usura. 

Quanto as taxas de juros, ate ha alguns anos atras os bancos co-
merciais geralmente se cingiam aos limites da lei da usura, embora 
a inflagao ja atingisse a ordem dos 20% anuais. Os bancos obvia-
mente podiam fazer isso porque pagavam juros ainda menores aos 
depositantes. Oltimamente, todavia, as barreiras da lei da usura ja 
estao totalmente ultrapassadas. As taxas efetivas de juros cobradas 
pelos Bancos Comerciais variam irregularmente, conforme o Ban-
co e conforme o cliente . Nao ha estatisticas sobre a materia, mas, 
ao que parece, as taxas mais frequentes foram de 3,5 a 4% ao mes, 
cobradas antecipadamente. 

Os Bancos contornam a lei da usura por meio de tres artificios 
principais (as vezes combinados) : 

a) os juros cobrados por fora — esse e o artificio mais grosseiro 
e que consiste na cobranga de juros extra sem qualquer escri-
turagao contabil pelo banco e pelo mutuario; 

b) a sobrecarga nas comissdes bancarias — esse e o artificio mais 
comum; os bancos, alem dos juros, cobram dos mutuarios di-
versas comissdes, (de abertura de credito, de cobran~a, etc.) . 
Essas comissdes devidamente infladas, elevam a taxa efetiva 
de juros muito acima dos limites da lei de usura; 
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c) as contas vinculadas — esse artificio, o mais sofisticado dos 
tres, consite em o Banco exigir que o mutuario contraia um 
emprestimo maior do que o Tpositada e necessita, em montante ou 
em prazo, ficando uma parte em conta vinculada, 
ate a liquidagao da divida. Sendo os juros desses depositos 
bem inferiores aos do emprestimo, os juros efetivos sobre os 
saldos devedores elevam-se bem acima dos limites envolvidos 
no contrato. Para os bancos, os emprestimos desse tipo tem 
o inconveniente de provocar um aumento dos depositos com-
puls6rips a ordem da Superintendencia da Moeda e do Credito 
(pois a conta de depositos .do Banco aumenta artificialmente) ; 
dal a maior preferencia pelos outros artificios. 

O fato de os Bancos hoje exigirem juros efetivos bem superiores 
aos compativeis com a lei da usura e, acima de tudo, uma questao 
de oferta e procura. Seria impossivel equilibrar o suprimento e a 
demanda de credito se a taxa de juros, na atual conjuntura infla-
cionaria, se limitasse aos 12% legais. Diga-se de passagem, as taxas 
efetivas que atualmente vigoram no mereado ainda estao bem abaixo 
do ritmo da inflagao, o que equivale a dizer que as taxas reais de 
juros sao negativas. Tambem as taxas atuais nao sao suficientemente 
altas para equilibrar a oferta e a procura de emprestimos. O supri-
mento de credito e bastante racionado,, persistindo uma significati-
va margem de demanda insatisfeita. E evidente, todavia, que o 
racionamento a muito menos intenso do que o prevaleceria se os 
limites da lei da usura fossem efetivamente respeitados. 

Por outro lado, os prazos estao se tornando cada vez mais curtos. 
Ha alguns anos atras os Bancos Comerciais concentravam a maioria 
das suas opera~oes no desconto de titulos de 90 a 120 dias; uma 
pequena faixa se estendia ate 180 dias, a uma outra correspondia aos 
titulos de um ou dois meses . Recentemente esses prazos se vem en-
curtando bastante: as operagoes alem de 90 dias tornam-se cada vez 
mais raras a as de 30 a 60 dias progressivamente mais frequentes. 

Tres razoes explicam a crescente redugao dos prazos dos empres-
timos bancarios. Em primeiro lugar, o desaparecimento quase total 
dos depositos a prazo e a rotagao cada vez mais rapida dos depositos 
a vista diminuiram sensivelmente a tranquilidade de caixa dos ban-
cos, obrigando-os a operar em prazos cada vez mais restritos. Em 
segundo lugar, a existencia de uma demanda insatisfeita de credito 
permite aos Bancos selecionar bastante suas opera~6es donde a pre-
ferencia pelas operagoes de prazo curto que asseguram uma liquidez 
mais trangiiila. Em terceiro lugar, as comissoes bancarias usualmente 
constituem uma carga mais ou menos fixa para o mutuario, nao fa- 
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cilmente ajustavel na proporgao dos prazos. Para alcangar a taxa de 
juros desejada, contornando a lei da usura, a evitando que as 
comissoes paregam absurdamente altas, os Bancos sao levados a res-
tringir os prazos de operagao, de modo a dissolver os juros implicitos 
nas comissoes por um periodo de tempo suficientemente pequeno. 

4.4 O Mercado de Credito a medio prazo 

Cam o desenvolvimento das industrias de bens duraveis de consu-
mo a das industrias de bens de capital, cresceu extraordinariamente 
no Brasil a procura de credito a medio prazo. Contudo, os Bancos co-
merciais, nao dispondo, pelas razoes jA descritas, de depositos a 
prazo suficientemente vultosos a estaveis, nao podiam conceder ere-
ditos a esses prazos. Apo's um certo periodo de dificuldades, o pro-
blems resolveu-se com a criagao das chamadas "Sociedades de 
Credito e Financiamento", as quais, utilizando-se de certos artificios 
legalmente permitidos, conseguem captar recursos do publico, re-
munerando-os a taxas bem superiores as compativeis com a lei da 
usura. Isso propicia a angariagao de algo equivalente aos depositos 
a prazo (os nomes sao devidamente mudados para que se escape a 
lei da usura ) — base para as operag6es de emprestimos a medio 
prazo. 

Dois sao os principais sistemas de operagao das Sociedades de 
Credito a Financiamento: o das Contas de Participagao e o das 
Letras de Cambio. 

O primeiro sistema consiste, em essencia, em substituir depositos 
e emprestimos por contratos de Sociedade em conta de participagao. 
O c6digo comercial brasileiro regula essas sociedades nos seus arti-
gos 325 a 328, dispondo que a sua constitui9ao pode realizar-se sem 
as formalidades requeridas para os demais tipos de sociedade, o que 
torna as contas de participagao extremamente flexiveis a isentas dos 
entraves burocraticos que usualmente se ante em a formagao de 
qualquer sociedade . Isto posto, as Sociedades

po  
de Credito a Finan-

ciamento criam fundos de participagao, nos quais entram como socios 
ostensivos a nos quais associam o publico a titulo de s6cios ocul-
tos. Os recursos do fundo sao apheados em novas sociedades 
em conta de participagao com os mutuArios da companhia, os mu-
tuaxios entrando como socios ostentivos e o fundo como s6cio oculto. 
Fundamentalmente, hA apenas um mudanga de rotulos: os dTe ositos 
e emprestimos passam a denominar-se sociedades em conta par- 
ticipagao, a os juros tomam o nome de lucros . Essa mudanga de no-
mes, todavia, permite que se escape a lei da usura, pois a remu-
neragao das sociedades em conta de participagao a considerada lucro  

e nao juro. Dessa forma, as Sociedades de Credito a Financiamento 
conseguem pagar aos seus depositantes ( que oficialmente se deno-
minam participantes) taxas da ordem de 40% ao ano; aos mutuarios 
cobra-se essa taxa, acrescida de u'a margem destinada a cobrir as 
despesas e a propiciar lucros pars a Sociedade de Credito ou Finan-
ciamento. 

O segundo sistema, o das Tetras de cambio, a ainda mais enge-
nhoso . Em linhas gerais, o mutua'rio troca suas duplicatas ou pro-
miss6rias por letras do cambio por ele sacadas a acetas pela So-
ciedade de Oredito a Financiamento. Os prazos das letras de cambio 
sao escalonados de tal forma que o vencimento de cada uma delas 
seja precedido pelo de um montante nao inferior de promissorias ou 
duplicatas trazidas pelo mutuario; a Sociedade de Credito a Finan-
ciamento garante assim o pagamento das letras de seu aceite pelo 
previo vencimento dos titulos por ela recebidos. Por essa operagao 
a Companhia nao cobra juros — o que nao teria o sentido no ca.so  
— mas apenas uma comissao de aceite . 

Ate al' o mutuario limitou-se a trocar duplicatas a promissorias 
por letras de cambio. Todavia, como as letras de cambio sao con-
sideradas titulos de Bolsa, a possivel vende-las com desagio no mer-
cado de capitais. Dessa forma, o mutuario obtem o dinheiro de que 
necessita . (Na pratica, uma companhia vendedora de titulos com-
pra as letras do mutuario a as revende ao publico) . 

Para o comprador da letra os juros sao substituidos pelo desAgio 
e, mais uma vez, essa substitui9ao permite que se escape a lei da 
usura. Assim, uma letra de um ano que seja vendida por 64% de 
seu valor nominal (isto e, com 36% de desAgio ), proporciona a seu 
comprador um juro implicito de 36/64, ou seja, de 56,3% ao ano. O 
mutuaxio da Sociedade de Credito a Financiamento, que trocou as 
suas duplicatas ou promiss6rias por letras de cambio, paga indire-
tamente esse juro implicito mais uma serie de impostos a comissoes. 

Deve-se salientar que o custo efetivo para o mutuArio do dinheiro 
emprestado pelas Sociedades de Credito a Financiamento a hoje ex-
tremamente elevado, como se deduz do Quadro XIX. Em opera- 

~6es de 6 meses o mutuArio paga 0 4 — 1 = 42% de juros, o que 

equivaleria a uma taxa de 1027o ao ano. Em operagoes a 12 meses, 
a taxa anual de juros chega a 130%. 

As Sociedades de Credito a Financiamento tem as suas operagoes 
regulamentad'as por uma Portaria do Ministro da Fazenda (Portaria 
D.0  309 ) e por algumas Instrugoes da Superintendencia da Moeda 
e do Credito. De acordo com essas disposigoes, as Sociedades em 
questao podem conceder emprestimos entre 6 meses e 2 anos. Na 
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pr'tica, porem, as operagoes a mais de 12 meses sao extremamente 
raras. Outras hmitagoes impostas as operagoes dessas sociedades se 
indicam a seguir: 

a) o total de o eragoes ativas nao pode exceder 15 (quinze) ve-
zes o ca.pitS mais reservas livres; 

b) o ativo imobilizado nao pode exceder de 30% (trinta por cento) 
do capital; 

c) a Sociedade deve ter pelo menos 40 (quarenta) clientes nas 
operagoes ativas; 

d) o limite de aplicagao. por cliente nao pode ultrapassar 5% (cin-
co por cento) do total das opera~oes ativas; 

e) por disposigao estatutaria, pelo menos 2596' (vinte e cinco por 
cento) das operagoes ativas devem, direta ou indiretamente, 
beneficiar a agricultura. 

As Sociedades de Credito a Financiamento devem possuir no mi-
nimo 50 milhoes de cruzeiros de capital. Para obtengao da Carta 
Patente, os interessados sao obrigados a depositar previamente no 
Banco do Brasil quantia nao inferior nem a 50 milhoes de cruzeiros 
nem a metade do capital social. 

Ha algum tempo, varias empresas do pais passaram a langar di-
retamente suas letras no mercado, sem a intervengao das Sociedades 
de Credito e Financiamento. Essas letras, que procuravam atrair 
o publico corn desagios maiores, passaram a constituir o apelidado 
"mercado paralelo", que escapava completamente a fiscalizagao da 
Superintendencia da Moeda e do Credito. Recentemente o mercado 
paralelo foi tornado ilegal (* ). Todavia, por falta de fiscalizagao, 
o mercado paralelo continua em franca operagao . 

Deve-se notar que os rendimentos auferidos pelos compradores 
das letras de cambio das Sociedades de Credito a Financiamento 
ficam substancialmente abaixo da taxa de inflagao. A grande acei-
tagao do publico se explica apenas pela falta de melhores alterna-
tivas para a aplicagao de dinheiro a juros fixos. As comissoes de 
aceite a revenda a os encargos fiscais, no entanto, tornam o custo 
do dinheiro extremamente alto para o mutuario. 

Estima-se que em 1963 as Sociedades de Credito e Financiamento 
tenham captado cerca de 40 bihoes de cruzeiros de poupangas -
pelo aumento da circulagao de letras de cambio e certificados de 
participagao - quantia equivalente a cerca de 0,4% do Produto Na-
cional Bruto . 

(*) Lei n.o 4 242, de 14 de julho de 1963 - Art. 78. 
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Quadro XIX Tabela de Tetras de cambio - Despesas fixas a varidveis 

6 m6ses 7 m6ses 8 m6ses 9 meses 10  m6ses 11 mews 12 m6ses 

DESPESAS FIXAS 

Selos Contrato.......... 
Selos Promiss6rias....... 
Selos Letras Cambio..... 
Comissao Aceite......... 

24,00 
1000,00 
1000,00 
2400,00 

28,00 
1000,00 
1000.00 
2800,00 

32,00 
1000,00 
1000,00 
3200,00 

36,00 
1000,00 
1000,00 
3600,00 

40,00 
1000,00 
1000,00 
4000,00 

44,00 
1000,00  
1000,00 
4400,00 

48,00 
1000,00 
1000,00 
4800,00 

TOTAIS............ 4424,00 4828,00 5232,00 5636,00 6040,00 6444,00 6848,00 

DESPESAS VARIAVEIS 

Desfigio ................. 
D. Profissionais (*)...... 

18 000,00 
7210,00 

21 000,00 
829S,00 

24 000,00 
9382,00 

27 000,00 
10 460,00 

30 000,00 
11550,00 

33 000,00 
12 634,00 

36 000,00 
13 710,00 

25 210,00 29 298,00 33 382,00 37 460,00 41550,00 45 634,00 49 710,00 TOTAIS............ 

Despesas Fixas.......... 
Despesas Varifiveis...... 

4424,00 
25 210,00 

4828,00 
29 298,00 

5232,00 
33 382,00 

5636,00 
37 460,00 

6040,00 
41 550,00 

6444,00 
45 634,00 

6848,00 
49 710,00 

29 634,00 
70 366,00 

34 126,00 
65 874,00 

38 614,00 
61 386,00 

43 096,00 
56 904,00 

47 590,00 
52 410,00 

52 078,00 
47 922,00 

56 558,00 
43 442,00 

Total Despesas.......... 
Sacador Recebe......... 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

(*) Discriminagao das Despesas Profissionais: 
15 %slvalor do desfigio (Imp6sto de Renda) 
10 % slvalor do desfigio (Imp6sto Adicional) 
2 % slvalor da Letra plcorretores 
0,5 % slvalor da Letra para comissao da distribuidora 
0.21% slvalor da Letra plcomissao do corretor da Bolsa (Registro) 

FONTE: InformacZes diretas de 6 Sociedades de Cr4dito a Financiamento. 

4.5 .O Mercado de Credito a Longo prazo 

Se as dificuldades de credito a medio prazo, criadas pelo binomio 
infla~do-lei da usura, podem considerar-se em parte resolvidas pelo 
desenvolvimento das Sociedades de Credito a Financiamento, na 
area de credito a longo prazo perdura o impasse. A nao ser da parte 
de certas instituigoes governamentais, como o Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econamico, virtualmente nao existe, !no Brasil, 
oferta de fundos para emprestimos a longo prazo. 

O problema, no caso nao mais reside na limitarao legal da taxa 
de juros - o que sempre se poderia contornar por algum artificio 
Como o dos desagios. O impasse resulta basicamente da incerteza 
quanto ao futuro ritmno da inflagao. Numa conjuntura inflacionaria 
como a atual, a taxa de juros que livremente tende a estabelecer-se 
no mercado depende, fundamentalmente, das expectativas quanto 
a velocidade da alta de pregos. E a longo prazo essa velocidade e 
totalmente imprevisivel. 
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Sintoma caracteristico desse impasse de credito a longo prazo e a 
exigiiidade do mercado brasileiro de debentures. Embora a Lei de 
Sociedades Anonimas permita que as companhias emitam debentures 
ate o equivalente do capital social, rarissimas sao as empresas que 
conseguem langar no mercado esses titulos de renda fixa. Assim, 
baste dizer que, em 1962, enquanto as sociedades anonimas brasilei-
ras emitiam um total de Cr$ 341 bilhoes em agoes, a emissao total 
de debentures restringia-se a Cr$ 2,4 bilhoes, isto e, a menos de 
1 por cento .do langamento de novas agoes. E vale acrescentar que 
grande parte dessas debentures langaram-se corn prazos curtos de 
vencimento, quase nunca chegando a um ano . 

No quadrienio 1960/1963, a emissao de debentures appresentou a 
seguinte variagao em Cr$ bilhoes a em percentagem do PI B —  a 
qual mostra a extrema exigdidade deste mercado: 

ANOS I Enaiss6es de I % do PIB Debentures 

1960 Cr$ 1,2 bilh6es 0,05 

1961 Cr$ 0,6 0,02 

1962 Cr$ 2,4 p 0,04 

1963 Cr$ 2,2 0,02 

FONTE: IBRE -- FGV. 

A solu~do natural para os problemas de credito a longo prazo na 
atual conjuntura infla.cionaria consistiria, como Jai apontamos ante-
riormente, nos contratos com clausula de escala movel. tsse tipo de 
cl'ausula, todavia, e proibido pela legislagao brasileira ( salvo para 
o caso do BNDE, para titulos publicos criados pela lei 4357 e 
para certas opera~6es habitacionais) . 

Dentro do panorama descrito, a claro que o suprimento de credito 
a longo prazo em cruzeiros a absolutamente racionado. As fontes 
principais, todas elas estatais, sao, em primeiro lugar, o BNDE, 
que centralize a maior parte da oferta de emprestimos a longo prazo 
para os setores de base, e, em segundo lugar, o Banco do Brasil, e 
algumas agencias regionais ou estaduais. Algumas agencias finan-
ceiras internacionais, como o BID e a AID, tambem ocasionalmen-
te emprestam cruzeiros a longo prazo. Para certas finalidades es-
pecificas, como a compra de moradia propria, existe uma oferta 

O MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS 

racionada de fundos das Caixas Economicas a de alguns Institutos 
de Previdencia Social (*) . 

O custo de dinheiro emprestado por essas entidades a extrema-
mento baixo, em face da atual conjuntura inflacionaria (o BNDE 
frequentemente opta pela participagao societaria ao inves da con-
cessao de emprestimos ); incluindo-se os juros, comissoes a sobre-
taxas, nao costuma ultrapassar a casa dos 20% anuais — o que esta 
muito aquem das taxas efetivamente cobradas para os emprestimos 
a curto a azmedio prazo. dbviamente, para os mutuarios, um finan-
ciamento nessas condigoes a altamente vantajoso. Como e inevitavel, 
todavia, a oferta desses fundos a altamente racionada. 

4.6 As Sociedades de Investimentos 

O desenvolvimento das Sociedades de Investimentos no Brasil pode 
considerar-se bastante recente. Conquanto j'a operassem de h'a mais 
tempo algumas companhias distribuidoras, o desenvolvimento em 
maior escala das grandes sociedades de investimentos, Como o Inter-
national Basic Economy Corporation ( que administra o Fundo Cres-
cinco) e a DELTEC:, data do ultimo decenio . 

Muitas das sociedades em questao operam como empresas mistas, 
de Credito a Financiamento, e de Investimentos. Nas Carteiras de 
Investimentos, tres sao os tipos fundamentais de operagoes: 

a) o lanramento de novas aV6es a subscrigdo pelo publico — rea-
lizado por uma combinagao de instrumento de propaganda 
e de equipes de distribuidores que vao procurar os possiveis 
investidores em suas residencias ou em seus locais de trabalho 
a fim de procurar vender-lhes as agoes; 

b) os "underwritings" — por meio dos quais a Sociedade de In-
vestimentos garante, total ou parcialmente, a subscrigao das 
agoes emitidas pelo chente; 

c) os "investment trusts" — por meio dos quais a Sociedade de 
Investimentos aplica em titulos da Bolsa os recursos de um 
Fundo em Condominio, cujas quotas sao vendidas ao publi.co  
(exemplo : Fundo Crescinco) . 

(°) Essa oferta deverA expandir-se corn a entrada em operagao do Banco 
National de Habitagao a corn a generalizagao da clausula movel nas ope-
ragoes de cr6dito imobili'ario. 
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A regulamentagao das Sociedades de Investimentos, no Brasil, se 
limita a Portaria 309 do Ministro da Fazenda (expedida em no-
vembro de 1959) e a umas poucas disposigoes complementares de 
certas Instrugoes da SUMOC. 

Inegavelmente as Sociedades de Investimentos tem a seu credito 
a democratizagao do capital de varias empresas. Certas praticas pre-
datorias, todavia, tem lido a maior repercussao em nosso mercado 
de capitais. Trata-se dos ja mencionados lancamentos de agoes, com 
agios pars cobrir os custos de distribuigao, despreocupados da 
criagao de um mercado para a revenda dos titulos. Atualmente a 
ADECIF (Associagao dos Diretores de Empresas de Credito, In-
vestimentos a Financiamento) cogita da constitui9ao de um "pool" 
de " underwriting" destinado a solucionar esse problema . 

4.7 Tratamento Fiscal 

No que concerne ao tratamento tributarioa das inversoes mobiliarias, 
as principais disposigoes da atual legislagao do Imposto de Renda 
sao as que a seguir se discriminam: 

a) Os dividendos em dinheiro Visicas, oporcionados pela a9ao nomina- 
tiva recebidos por pessoas quando superiores, anual- 
mente, a tres vezes o salario minimo fiscal, sujeitos ao desconto 
do imposto de renda na fonte a razao de 10% (dez por cento) . 
Alem disco, o beneficiario dos dividendos e obrigado a incluir 
esses rendimentos na cedula F de sua declaragao como pessoa 
fisica, podendo abater do imposto a pagar o total ja retido 
na fonte. 
Os dividendos de agoes nominativas percebidos por pessoas 
juridical nao sao tributados nem na fonte, nem na declaraigao 
posterior do beneficiario; 

b) Os dividendos em dinheiro das agoes ao portador estao su-
jeitos ao imposto de renda na fonte a razao de: 
i) 28%, se o beneficiario se identificar, incluindo posterior-

mente os rendimentos na cedula F de sua declaragao, se 
se tratar de pessoa fisica; 

fl) 60% se o beneficiario nao se identificar. 

Em qualquer dos casos, o dividendo fica sujeito a retengao 
na fonte do adicional restituivel do BNDE a razao de 15% do 
imposto acima mencionado. Durante os exercicios de 1963 e  
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1964 sera cobrado tambem um imposto adicional a razao de 
5% sobre o valor bruto do dividendo. Finalmente, quando o 
beneficiario nao se identificar, a fonte devera recolher ainda 
15% do valor bruto do dividendo a titulo de emprestimo com-
pulsorio ( Lei n.° 4242),  nos exercicios de 1963 e 1964. 

c) As bonificagoes em agoes resultantes de incorporagao de re-
servas ao capital ou da corregao monetaria dos ativos nao 
trazem nenhum onus fiscal para os seus beneficiarios. A em-
presa, que distribuiu as bonificac6es fica. sujeita unicamente 
ao imposto de renda sobre o aumento do capital, a razao de 
15% no caso das incorporagoes de reservas, e de 10% no caso 
de corregao monetaria do ativo . 

d) Os lucros percebidos por pessoas fisicas em decorrencia da 
desvalorizagao de agoes ou da venda de direitos de subscri~ao 
estao isentos do imposto de renda. 

e) Os juros pagos pelos bancos aos depositantes pessoas fisicas 
devem ser incluidos na cedula E das declaragoes pessoais . 

f) Os juros de debentures estao sujeitos ao desconto do imposto 
de renda na fonte a razao de: 

i) 21%, se o beneficiario se identificar, incluindo posterior-
mente os rendimentos na cedula F de sua declaragao, se 
se tratar de pessoa fisica, a no seu lucro tributavel se se 
tratar de pessoa juridica . 

ii) 45%, se o beneficiario optar pela nao identificagao. 

Em qualquer dos casos, a fonte ainda devera recolher: 

i) 10% sobre o valor bruto dos juros, a titulo de emprestimo 
compulsorio ( Lei n.° 4242). 

ii) nos exercicios de 1963 e 1964, 5% sobre o valor bruto dos 
juros como imposto adicional. 

g) Os juros dos titulos da divida publica ( salvos os que gozarem 
de imunidade fiscal) estao sujeitos ao desconto do imposto de 
renda na fonte a razao de 6%. No caso dos titulos nominativos, 
os juros correspondentes, quando percebidos por pessoas fisi-
cas, deverao ser incluidos na cedula A da declaragao pessoal 
da renda, permitindo-se ao contribuinte abater do imposto a 
pagar o que ja tiver sido descontado na fonte. 
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h) Os desigios das letras de cambio, desde que os beneficiarios 
se identifiquem, ficam sujeitos, unicamente, ao imposto de 
15% na fonte e ao emprestimo compulsorio de 10% (o que equi-
vale a um onus fiscal total de 25% ) (*) . Na, pratica, o proble-
ma da identificagao tem lido resolvido da seguinte maneira: 
O sacador da letra de cambio vende-a com desagio, a uma 
pessoa juridica distribuidora. Esta se identifica — o que a su-
perfluo em se tratando de pessoa juridica — em seu nome 
sendo descontados o imposto e o emprestimo compulsorio. 
Posteriormente a distribuidora revende a letra ao publico, na-
turalmente por prego maior ou igual ao da sua aquisigao. Nesse 
caso, segundo a Lei n.o 4 242, nao ha mais des'agio a em re-
lagao ao valor de aquisigao, dispensando-se, dessarte, a iden-
tifiea~do do comprador final da letra, o qual a recebe livre 
de qualquer onus fiscal. 

i) Os fundos de participagao administrados pelas Sociedades de 
Credito a Financiamento nao sao tributados como pessoa 
juridica (os rendimentos da Sociedade de Credito a Financia-
mento, estes sim) . Os lucros recebidos pelos Farticipantes 
devem entrar na cedula H da deelara~ao pessoa , quando se 
tratar de pessoa fisica . 

j) Os fundos em condominio administrados pelas Sociedades de 
Investimentos nao sao tributados como pessoa juridica, desde 
que todos os seus rendimentos sejam distribuidos entre seus 
participantes. Os lucros auferidos por pessoas fisicas na aliena-
9ao de quotas de fundos em condominio estao tambem isentos 
do Imposto de Renda. 

(°) A partir de 1965, nao mais sera eobrado o Empr6stimo Compuls6rio, pois 
foi revogado pela Lei n.0  4 357, de 16 de julho de 1964. 

Parte V Conclusoes a sugestoes 

5.1 Sintese das Caracteristicas do Mercado Brasileiro de 
Capitais 

Pelo que vimos nos capitulos anteriores do presente estudo, o mer-
cado brasileiro de capitais ainda se encontra em fase bastante rudi-
mentar, ressentindo-se de inumeras distor~6es oriundas do processo 
inflacionario. Com  efeito, a dissocia~do entre o individuo que poupa 
e o individuo que investe tem sido alcangada muito mais a custa de 
mecanismos compulsorios de transferencia do que a custa de deci-
soes voluntdrias estimuladas pelo mercado. A maior parte das pou-
pangas privadas, ou flui diretamente para empresas controladas pelos 
individuos que as constituem, ou a retida sob a forma de encaixes 
adicionais, corresppondente a alta geral de pregos, e que sustentam 
boa parte das aplicagoes do sistema financeiro, ou a drenada pars 
o setor publico sob a forma de emprestimos compulsorios a artificios 
eongeneres. A canalizagao voluntaria de poupangas privadas para in-
vestimentos nao controlados pelas pessoas que poupam ainda se pro-
cessa com bastante dificuldade, como atestam a insignificancia das 
emissoes de titulos publicos de subscri9do volunt'aria, o pequeno vo-
lume de debentures emitidos, a exigua absorgao de novas poupangas 
pelas Bolsas de Valores, e, ainda, as dimensoes moderadas das ope-
ragoes das Sociedades de Credito a Financiamentos (* ). Embora 

(~) Um certo fluxo de poupangas entre empresas a individuos ocorre atrav6s 
dos mecanismos de venda a er6dito. Infelizmente, nao M elementos para 
analisar quantitativamente a agao desses mecanismos. 

76 1 77 



DOCUMENTOS EPEA N.° 2 

faltem dados estatisticos mais precisos, a de se supor a luz dos re-
sultados anteriormente apresentados que as poupangas voluntarias 
assim mobilizadas nao financiem sequer 5% da formagao de capital 
do pais. 

Releva notar ainda que grande parte da flexibilidade da canaliza-
9ao poupanga-investimentos tem sido alcangada meramente como 
subproduto da inflagao. Com  efeito, a alta geral dos pregos obriga 
o setor privado a constituir poupangas sob a forma de incremento 
de meios de pagamento, incremento esse que permite ao sistema fi-
nanceiro suprir flexivelmente recursos as empr&sas e ao Governo 
Para o financiamento da formagao de capital. 

O atual Governo situou o combate a inflagao entre os principais 
objetivos de sua politica economico-financeira. Em princppao, a re-
lativa estabilizagao dos pregos podera corrigir varias das distor,96es 
que hoje se identificam em nosso mercado de capitais. Dois proble-
mas, todavia, devem ser levados em conta a esse respeito. Em pri-
meiro lugar, o Governo precisara tomar alguns cuidados Para que a 
contengao do processo inflacionario nao seja feita a custa da com-
pressa.o da taxa de poupanga do Pais; isso constitui essencialmente 
um problema de politica salarial e de politica fiscal, alias bem equa-
cionado pelo Programa de Agao do Governo. Em segundo lugar, o 
combate a inflagao reduzira o volume de poupangas constituidos sob 
a forma de aumentos de encaixes monetarios do setor privado, e que 
financiam a operagao flexivel do sistema financeiro. Isso significa, 
de fato, a eliminagao de uma das componentes de mobilidade do 
nosso mercado de capitais. P, verdade que a estabilidade relativa dos 
pregos tenderia a suprimir muitos dos atuais focos de rigidez do 
mercado, mas ha o risco de que essa supressao leve bastante tempo 
Para efetivar-se. Com  efeito, mesmo que se estabilizem por comple-
to os pregos, nos pr6ximos anos, nao sera. possivel impedir que os 
capitalistas formulem todo seu raciocinio economico com termos de 
um risco de inflagao futura. E, na ausencia de providencias compen-
sat6rias do Governo, pode ocorrer que o combate a inflagao venha a 
extinguir o mecanismo flexivel de canalizagao de poupangas mone-
tarias pelo sistema financeiro, sem que se eliminem prontamente as 
distor~6es de mercado causadas pelo temor de futuras altar de pregos. 
As principals sugestoes que se apresentarao no curso do presente ca-
pitulo visam precisamente a neutralizagao imediata dos efeitos das 
expectativas inflacionarias sobre o mercado de capitais. 
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5.2 Providencias Recentes do Atual Governo 

O atual Governo, empossado em abril do corrente ano, ja tomou 
uma serie de providencias legislativas no sentido de melhorar o fun-
cionamento do mercado brasileiro de capitais. Basicamente, as me-
didas adotadas visam a criagao de maiores atrativos para a aplicagao 
de poupangas privadas em investimentos mobiliarios publicos e par-
ticulares. Assim: 

a) A Lei. n.° 4 357, de 17 de julho de 1964, criou as Obrigagoes 
reajustaveis do Tesouro, cujo valor nominal sera trimestralmente cor-
rigido de acordo com os coeficientes de inflagao declarados pelo 
Conselho National de Economia, cujos prazos de resgate variarao 
de 3 a 20 anos, a cujos juros serao, no minimo, de 6% ao ano sobre 
os valores atualizados. As obrigagoes em questao serao compulso-
riamente subscritas pelas empresas, Para a constitui~ao de seus 
Fundos de Indeniza~6es Trabalhistas (3% das folhas de pagamento ), 
podendo tambem ser voluntariamente subscritas pelo publico; 

b) A Lei n.° 4 357 instituiu o direito de abatimento, da renda 
tributavel das pessoas fisicas, de 20% das quantias aplicadas na 
aquisigao de titulos da divida publica federal, de 15% das quantias 
aplicadas na subscri9ao integral em dinheiro de aloes nominativas 
para o aumento de capital de Sociedades Anonimas, de 15% das 
quantias aplicadas em dep6sitos ou letras destinadas ao financia-
mento de habitaroes populares, e do valor integral das quantias 
emptregadas comprovadamente em investimentos de interesse do 
Nordeste ou da Amazonia; 

c) A Lei n.° 4 380, de 21 de agosto de 1964, instituiu a corrga-o 
monetaria dos contratos imobiliarios de interesse social permitindo 
a emissao de letras reajustaveis pelo Banco National de Habitagao 
e pelas Sociedades de Credito Imobiliario. Essas letras serao reajus-
tadas sempre que houver aumento do salari minimo na propor~ao 
do aumento do indite do custo de Vida, e renderao juros de ate 8% 
ao ano sobre seu valor atualizado . 

Como se observa, o Governo esta procurando instituir os em-
prestimos com clausula m6vel, a fim de tornar atrativa a aplicagao 
voluntaria de poupangas voluntarias em titulos imobiliarios de longo 
prazo. A primeira vista pode parecer paradoxal que isso ocorra jus- 

t tamente numa epoca em que o mesmo Governo reitera seus propb-
sitos de acabar com a inflagao. O paradoxo, todavia, se desfaz 
quando se interpretam devidamente as expectativas dos inversores. 
Ainda que o Governo conseguisse estabilizar de pronto a moeda, 
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muitos anos seriam necessarios ate que os capitalistas brasileiros 
fossem capazes de abstrair, nos seus calculos, a posibilidade de uma 
futura alta de pregos. Assim., mesmo com -os pregos estabilizados, 
seria dificil encontrar, a curto prazo, um mercado voluntario para 
titulos de 5 ou 10 anos de vencimento sem clausula de reajusta-
mento, ante o temor de uma futura repetigao da experiencia infla-
cionaria. A defesa automatica contra a alta de pregos constitui o 
metodo de obviar esse problema de expectativas; a nada tem de 
psicologicamente incompativel com o combate a inflagao, ja que 
com prgos estaveis a clausula mo'vel nao opera. 

R dificil prever a receptividade do publico a esses titulos reajus-
taveis criados pelas Leis n.08  4 357 e 4380. Potencialmente eles sao 
melhores do que quaisquer dos titulos. de renda fixa ora existentes 
( letras de cambio, etc.) . Existem, todavia, certos problemas de con-
fianga a serem solucionados. R preciso que o publico espere que os 
coeficientes de inflagao do Conselho Nacional de Economia tradu-
zirao a realidade (o que nao ocorria ate ha um ano atras, quando 
os indices eram visivelmente subestimados por um criterio de cal-
culo por medias trienais) . P preciso tambem desfazer certos temores 
associados ao fato de que os titulos s6 serao resgatados num futuro 
Governo, que eventualmente poderia ser tentado a mudar as regras 
do jogo depois de ja atraidas as poupangas do publico. R obvia-
mente dificil antever a resultante dessas dual f6r9as opostas — as 
qualidades potenciais dos titulos a as desconfiangas de natureza 
politica. Talvez 0 exito final dependa, em grande parte, da habilida-
de com a qual o Governo for ca.paz de langar os titulos em questao 
em nosso mercado de capitais . 

5.3 Sugestoes para o Aperfeigoamento do Mercado Bra-
sileiro de Capitais 

Das atuais lacunas do mercado brasileiro de capitais a que mais 
urge preencher e a dos Bancos Privados de Investimento. Como 
assinalamos anteriormente, a conjugagao da inflagao corn a lei da 
uuura a com a Froibigao generica de clausula m6vel reduziu a oferta 
de credito a ngo prazo a categoria ^ de benesse governamental 
acessivel apenas a umas poucas empresas privilegiadas.-  Isso tem 
acarretado consideraveis dificuldades ao reequipamento do parque 
industrial do pais e, em particular, tem tolhido o desenvolvimento 
das industrias produtoras de bens de capital. P, indispensavel criar 
as condi~oes necessarias ao desenvolvimento de uma rede pri- 
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vada de Bancos de Investimentos, a fim de desafogar o BNDE 
da sobrecarga de pedidos que sobre ele incidem. 

De nenhum modo essa rede privada devera considerar-se substi-
tutiva do BNDE, mas simplesmente como .o complemento necessario 
para equilibrar a oferta a procura de credito a longo prazo. 

A solugao natural consiste em remover as atuais dificuldades 
institucionais pela aprovagao de uma lei que permita o funciona-
mento de Bancos Privados de Investimento, dentro das seguintes 
linhas gerais: 

a) seria ppermitida a criagao de Bancos de Investimento, devida-
mente fiscalizados pela SUMOC, a cujas cartas-patentes seriain con-
cedidas, observadas as condigoes usuais exigidas dos Bancos Comer-
ciais, das Sociedades de Credito, Financiamento a Investimentos 
(um certo capital minimo, depo'sito previo de pelo menos 50% desse 
capital, etc.) ; 

b) os Bancos em questao deveriam submeter-se a limites de ope-
ragao ein fungao do capital e a padroes de diversificagao dos em-
prestimos, em condigoes analogas as exigidas das Sociedades de 
Credito a Financiamento; 

c) os Bancos de Investimentos teriam o direito de financiar com 
clausula m6vel a aquisigao de bens de capital ( preferencialmente 
de produrao nacional ), a corregao monetaria se processando de 
acordo com indices de pregos convencionados pelas partes; 

d) em contrapartida das operagoes de emprestimos acima referi-
dos, os Bancos de Investimentos teriam o direito de aceitar letras 
de cambio reajustaveis, desde que de prazo superior a um ano; 
a correspondencia entre emprestimos a letras se processaria de for-
ma a tornar as operagoes auto-liquidaveis, tal como ocorre com as 
Sociedades de Credito a Financiamento; 

e) os Bancos Privados de Investimentos nao teriam acesso nem 
a Carteira de Redescontos nem a Caixa de Mobilizagao Bancaria . 

P, de se notar que as letras de cambio em questao, por serem 
aceitas por empresas pprivadas, nao esbarrariam com as mesmas sus-
pei~oes de ordem politica que talvez venham a cercar os titulos 
publicos reajustaveis. Seria conveniente, tambem, para fortalecer 
a confian,ga do publico, que se deixasse na lei uma certa flexibi-
lidade quanto a escolha do indice de corre9ao monetaria (muitos 
capitalistas prefeririam os indices da Fundagao Getulio Vargas aos 
do Conselho Nacional de Economia) . 

Do lado do mercado de agoes b6 tambem varias providencias a 
serem tomadas. A principal provavelmente se refere ao langamento 
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de novas agoes ao publico. Conforme assinalamos anteriormente, 
v' ios dos langamentos ppor Sociedades de Investimentos foram mal 
sucedidos, as agues sendo por elas vendidas com altos agios, para 
cobrir os custos de colocagao, a alguns meses depois sendo nego-
ciadas nas Bolsas bem abaixo do par. Seria importante controlar 
as operagoes das Sociedades em questao de modo a obriga-las a, 
paralelamente aos lanramentos, criar um mercado de revenda para 
as agues. A ADECIF (Associagao dos Diretores de Empresas de 
Credito, Investimentos a Financiamentos) preparou um plano in-
teressante de cria~do de um "pool de underwriting". tsse "pool" seria 
responsavel pela idoneidade dos langamentos a se encarregaria, du-
rante um certo tempo complementar, de sustentar um mercado 
de revenda nas Bolsas de Valores para as agues langadas . 

Importante tambem seria a redugao dos onus fiscais que hoje 
incidem sobre os dividendos de awes ao portador. Hoje esses onus 
se elevam (* ), incluindo adicionais a emprestimos compulsorios, de 
nada menos do que 84%, e, em 1965, mesmo com as redugoes de 
encargos previstos, devera situar-se em torno de 60%. Por mais an-
tipatia que o anonimato possa merecer do ponto de vista etico ou 
do ponto de vista fiscal, cumpre reconhecer que ele e um poderoso 
instrumento de estimulo ao mercado de capitais num pal's politica-
mente ainda nao sedimentado. E, sobretudo, que a alternativa a 
preservagao do anonimato pode ser a exportagao de poupan~a para 
o exterior. 

Tambem os mecanismos da Bolsa de Valores merecem ser apri-
morados. O mercado de revenda de titulos e hoje sensivel a inu-
meras formas de manipulagao e de distorgao que seria util evitar.  . 

Por ultimo, uma revisao da Lei de Sociedades Anonimas, dando 
melhores garantias aos grupos minoritarios de acionistas, po-
deria incentivar consideravelmente a mobilizagao de poupangas pri-
vadas. Pela legisla~do vigente, qualquer grupo que conggregue mais 
da metade do capital votante de uma empresa elege toda sua Dire-
toria ca.bendo a minoria, quando muito, o direito de eleger um 
membro do Conselho Fiscal. A obrigatoriedade de representagao 
de grupos minoritarios (* *) na Diretoria teria a vantagem de tornar 
mais democratica as Sociedades Anonimas Brasileiras, aliviando a 
sua tendencia a concentragao familiar. 

(°) No caso de nao identificagao do beneficiario. 
(° °) Por exemplo, um grapo de acionistas com 20% do capital votante teria 

o direito de eleger um Diretor. 
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