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Resumo
Nas últimas décadas do século XX, o debate sobre a adoção de melhores 

práticas de governança corporativa e o melhor desempenho das compa-

-

-

rios países, para proteger os investidores, regular a atividade empresarial 

e mitigar os riscos relacionados às diferentes fases do ciclo econômico e 

mercado de capitais pode ser considerado limitado, com o mercado de 

capitais não tendo ainda alcançado todo seu potencial como fonte de re-

a cultura das boas práticas de governança corporativa e promover o de-

-

 Governança corporativa. Mercado de capitais. Ciclo 

econômico. Desenvolvimento sustentável.
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-

Introdução
Nos últimos dois séculos, a atividade empresarial passou por gran-

estrutura ou concentração de propriedade. Nas últimas décadas 
-

vernança corporativa e o melhor desempenho das companhias de 
-

rativas, as demandas por maior proteção aos investidores e o aper-

-

No Brasil, o número de empresas que participam do mercado de 
capitais ainda pode ser considerado limitado, tanto em comparação 
com o total de empresas em operação no país quanto em relação ao 
número de empresas listadas em bolsa de valores nos países mais de-
senvolvidos. Apesar de várias iniciativas importantes já terem sido 
realizadas, como as melhorias na regulação da Comissão de Valo-

níveis de governança corporativa como Novo Mercado e Bovespa 
Mais, o direito ao  – possibilidade conferida aos minoritá-

a mudança do controle societário de uma companhia aberta, e a 
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com a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos 

do país, capaz de prover os recursos necessários ao crescimento da 

governança corporativa e promover o desenvolvimento sustentável 
do país.

As companhias que desejam operar na bolsa de valores no  Brasil 
precisam ser constituídas de acordo com a Lei das Sociedades Anô-

companhia de capital aberto na CVM, na categoria A, que per-
mite a emissão de títulos mobiliários regulamentados pela CVM 

comprometer com a implementação das melhores práticas de go-

e fatos relevantes. Entretanto, o número de empresas nessa condi-
-

cativamente o número de companhias listadas na bolsa de valores.

-
ros pelas empresas por meio de  no mercado de capitais é a 
captação por meio de 

-
nanciamento exerce um papel estratégico para viabilizar a operação 

-
vados a prazos curtos implica parcelas de amortização igualmente 

se mostrado ao longo do tempo uma boa estratégia para viabilizar 
-
-



Governança corporativa, competividade e formas de financiamento

227R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 26, n. 52, p. 223-273, dez. 2019

maior de clientes, possibilitando, assim, que estes realizem seus in-
vestimentos. Incluem-se nessa situação os clientes que adotam boas 

-
mento, uma situação que muda completamente quando é possível 

Essa é uma situação muito comum na atividade empresarial, em que 

investimentos planejados de muitas empresas para garantir uma po-

promovendo o desenvolvimento sustentável. Pode-se dizer, assim, 

) para empresas 
).

A segunda seção enfoca o desenvolvimento da governança cor-
porativa em uma perspectiva da história como laboratório para o 
estudo da economia, relacionando a evolução da governança cor-

alguns pontos característicos da governança corporativa no Brasil, 

-

médio e longo prazo.
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Governança corporativa 

Se houvesse uma data para comemorar o nascimento da governança 

-

meira companhia de capital aberto do mundo. Conforme salienta 

-

quando as naus retornavam a Amsterdã. Inicialmente, o conselho 

-

responsáveis pela administração e prestação de contas, com a con-

tabilidade auditada. 

comercializar mercadorias de vários continentes na Europa e se 

comprometia a distribuir os dividendos para aquelas pessoas que 

adquirissem uma parte do capital. A Companhia, porém, só deu lu-

cro depois de dez anos de atividade, que perduraram por cem anos 

O fato de que os papéis de propriedade do capital da Companhia 

Holandesa não podiam ser readquiridos pela própria, mas podiam 

um mercado de compra e venda de títulos em Amsterdã, inicial-

mente a céu aberto e que logo depois foi realocado em um prédio, 

constituindo, assim, a primeira bolsa de valores do mundo. Logo as 

-

dito pelos bancos holandeses, criando, então, mais uma inovação do 

-

netário e de crédito. Nesse período, foi fundado também o Banco 
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Cambial, considerado o primeiro banco central do mundo. Trata-se 

de um período de amadurecimento do capitalismo na Europa, fruto 

-

sição do feudalismo para o capitalismo, nos dois séculos anteriores, 

que teve início em Florença e Siena na Itália e que se difundiu pe-

los demais países do continente, observando-se o fortalecimento da 

ideia do homem como centro das coisas, base do pensamento hu-

-

vernança corporativa está intrinsecamente ligado aos primeiros 

observadas na Holanda, no início do século XVII, abriram um novo 

caminho para a modernização da economia, por meio da ampliação 

às possibilidades existentes, tal como poderiam ser acessadas em 

-

notas promissórias. A criação da companhia de capital aberto com 

a possibilidade de revenda dos títulos contribuiu para o amadureci-

-

volvimento mundial nos séculos seguintes. 

Galbraith, no livro clássico 

-

papel desempenhado pelas grandes cidades, para compreender o 

desenvolvimento mundial no século XX. Em relação às grandes cor-
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governança corporativa como objeto relevante de estudo. 

Nos últimos duzentos anos, o desenvolvimento da atividade empre-
sarial apresentou uma forte relação com a evolução das leis corpo-
rativas, de proteção aos investidores, e da legislação geral que regula 

-
nanceiro, com essa legislação às vezes sendo apontada como causa 

-
ram a aprimorar o arranjo institucional no mercado de capitais, por 
meio da criação e do aprimoramento de uma legislação que moldou 
a moderna organização empresarial e, portanto, a governança cor-

-

foi promulgada uma extensa legislação relacionada à atividade em-
presarial para proteger os investidores. Esses eventos representa-
ram um divisor de águas no desenvolvimento das leis corporativas 

-

a promulgação de nova legislação para regular a atividade bancária 
e corporativa em geral, visando ampliar a proteção dos investidores 

-
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da governança corporativa pode ser observado durante a grande 

Novamente, observou-se um outro esforço para reformular a le-

gislação que regulava a atividade empresarial e o próprio funcio-

legal foi determinante no processo evolutivo das empresas ao longo 

-

cipais estágios de desenvolvimento das empresas e da governança 

-

dos valores mobiliários, como a Securities and Exchange Commis-

-

tiva não deve ser vista como uma trajetória linear, começando com 

pequenas empresas bem-governadas e terminando com grandes 

-

de empresas com problemas próprios de governança e formas pró-

investidores, aos gestores da governança corporativa e, nas insti-
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-

mostraram como diferentes arranjos institucionais foram estabe-
lecidos para restringir as pessoas encarregadas de alocar o capital 

comparativas, destacando que os regimes de governança corpo-
rativa são amplamente estáveis ao longo do tempo, mas que era 
possível observar mudanças drásticas decorrente de uma crise. 
Eles destacaram que a origem legal, idioma, cultura, religião, aci-
dentes da história e outros fatores impactam essas mudanças por-
que afetam a maneira como as pessoas e cada sociedade resolvem 

O sistema de governança corporativa dos EUA já foi muito criti-
cado em alguns momentos de crise, em grande parte por causa de 

-
nomia nacional, tais como foram observadas nos casos da Enron, 

como catalisadores para mudanças na legislação, como a decreta-
-

lativa às novas diretrizes de governança para operar na Bolsa de 

-
-
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deveria ter desenvolvido características positivas e contribuído 
para que a economia americana assumisse a liderança econômica 
mundial durante o século XX, quando as empresas americanas fo-
ram lucrativas e assumiram a liderança tecnológica mundial em vá-

proprietários se afastarem da gestão, abrindo espaço para os 

muitas vezes criticado, foi certamente a única forma de alcançar o 
sucesso na administração das empresas. Porém, ele ressaltou que um 

do poder dos CEOs e o aumento do poder dos conselhos de admi-

que novas iniciativas institucionais fossem adotadas para tornar 
-

proteção do consumidor. Essa lei propiciou a mais ampla refor-

-
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É difícil chegar a uma conclusão sobre todas as causas que levaram 
-

-
nanceiras. Trata-se de uma lei da época da Grande Depressão, pro-

a Lei dos Bancos, promulgada pelo presidente americano Franklin 

dos EUA, e que limitava a emissão de títulos dos bancos comerciais, 
a capacidade de bancos, empresas de investimentos e seguradoras 

comerciais e bancos de investimentos, visando oferecer maior pro-
teção aos poupadores. Essa lei incluía ainda a legislação antitruste 

Com a revogação do Glass-Steagall Act, por meio do Financial 
-

merciais e de investimentos deixou de existir, abrindo espaço para 

-

presumindo que os agentes econômicos maximizassem o lucro e, 
portanto, seguissem um comportamento que minimizaria o risco 

-
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Act, por ter sido proposta pelo senador Phil Gramm, pelo deputado 

-

-
-

-

eram de alto risco atingiram em cheio o sistema bancário nos EUA, 

-

de capitais nos dois últimos séculos, visando à mitigação de riscos 
e a maior proteção dos poupadores. Desse modo, a evolução da go-
vernança corporativa pode ser vista como um fator resultante dos 

na busca de uma melhor posição competitiva, e capaz de garan-
-

das economias nacionais. Cabe ressaltar, porém, que os países com 
-

tanto, com melhores ambientes para o desenvolvimento da gover-



Tagore Villarim de Siqueira

236  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 26, n. 52, p. 223-273, dez. 2019

corporativa, tal como o empreendedor, a inovação e o acesso ao 
-

sarial e o próprio funcionamento da economia de mercado. Para 
Schumpeter, os empreendedores e seus esforços para inovar aju-

visto que, em uma economia dominada pela competição perfeita, 

até seu desaparecimento por completo. Assim, Schumpeter mos-
tra que apenas a inovação seria capaz de tirar a economia dessa si-
tuação, na medida em que viabilizava o ressurgimento do lucro e a 
volta do crescimento econômico. Para Schumpeter, o esforço para 

-

desenvolvimento econômico mundial. Ele destacou a capacidade 
dos empreendedores para inovar e realizar a produção de forma 

mostrando que, para isso, o empreendedor dependia de um sis-
tema bancário desenvolvido. Schumpeter defendia que o objetivo 

o capital para pessoas empreendedoras, com planos de negócios 
inovadores e economicamente viáveis. Uma visão aderente à atual 
perspectiva colocada pela “era do conhecimento”, na qual o desen-

tecnologia e inovação, com destaque para a função estratégica da 
inovação nas empresas, transferindo o conhecimento das institui-

-
cada nas empresas, com as empresas inovadoras desempenhando 
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uma função estratégica na promoção do bem-estar da sociedade. 
-

dores inovadores e , e o desenvolvimento da regulação do 

-

em boa medida aos ganhos de produtividade decorrentes da ino-
vação proporcionada pelas empresas de tecnologia da informação 
que transformaram a economia americana e contribuíram para 
consideráveis ganhos de produtividade e qualidade em todos os 
setores de atividade. 

Um bom conceito de governança corporativa pode ser encontra-

é vista como a maneira pela qual os fornecedores de finanças se 
asseguram de um retorno sobre seu investimento, que por sua 
vez dependem de vários arranjos legais e contratuais. Eles des-
tacam sete áreas de pesquisa importantes em governança corpo-

-

área governança corporativa para o desenvolvimento empresa-

governança corporativa, que devem ser observadas pelos for-
muladores de políticas quando estão fazendo política e regula-
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controladores, a governança corporativa comparativa em diferentes 

de capitais global e a economia política da governança corporativa. 

legais para investidores minoritários e razoável desenvolvimento 
-
-

do-se em vista a necessidade do empreendedor de captar recursos 

os incentivos para adotar melhores mecanismos de governança no 
nível da empresa aumentam com o desenvolvimento econômico 

a adoção de melhores mecanismos de governança são caros. Eles 
concluem dizendo que a governança nas empresas de países me-
nos desenvolvidos é decorrente das características do país e não 

-
malmente usadas para explicar as escolhas de governança, e que 
o possível acesso aos mercados de capitais globais aumentam os 
incentivos para melhorar a governança corporativa e reduzem a 

no país de origem.

-

-
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período pré-industrial, a origem do sistema jurídico e de famílias 
empresariais ricas. Eles também destacam os papéis das ideias, dos 

-
nais de negócios para governança corporativa. 

-
presas independentes competindo pela atenção dos clientes. Os 
monopólios são ilegais. Cada corporação tem um CEO que dita 
as políticas corporativas e estratégias para os conselhos de ad-

-

corporativos abusam de seus poderes   de acordo com suas cren-
ças políticas, sociais e econômicas individuais. No resto do mun-
do, o cenário é diferente, observando-se um número reduzido de 

-

muito maior para o desenvolvimento das empresas do que em ou-

fortalecimento das melhores práticas de governança corporativa 

-
ricanas com a de empresas de outros países. Eles descobriram que, 
em média, as empresas de outros países tinham governança pior do 
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americanas tinham governança melhor do que as americanas, sendo 
-

caram também que o valor de empresas não americanas aumentava 

governança e a governança de uma empresa americana compará-
vel). Esse resultado sugeriu que as empresas são recompensadas pe-
los mercados por terem uma governança melhor do que as empresas 
americanas comparáveis. Eles descobriram também que as empresas 

valorizadas. Entretanto, observaram que atributos como a separa-

estar associados à maior riqueza dos acionistas.

No entanto, a má governança impedia que as empresas aproveitas-

macroeconomia. Por exemplo, a má governança na Europa Oriental 
foi acompanhada pela alta concentração de propriedade corporati-

baixa participação estrangeira.

-
mes e leis que norteiam a forma como uma organização é adminis-

a direção que a empresa deve seguir para alcançar os resultados es-
-

contratadas para administrar as empresas). Assim, um dos objeti-
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vos para alcançar as melhores práticas de governança corporativa 
está associada ao alinhamento dos interesses dos administradores 
aos interesses dos donos da empresa. A governança assegura que as 

como garante que as melhores práticas de administração estão sen-
do realizadas, como controles, auditorias e prestação de contas. A 

-
rativo, na macroeconomia e no desenvolvimento econômico e social 
dos países.

Governança corporativa no Brasil

No Brasil, as companhias que desejam negociar seus valores mo-
biliários em mercado de balcão ou na bolsa de valores precisam 

-

O registro da companhia na CVM poderá ser na categoria “A” ou 
“B”. A categoria “A” permite a emissão de qualquer título mobiliário 
regulamentado pela CVM, enquanto a categoria “B” não autoriza as 
companhias a negociar títulos em mercados regulamentados.

As companhias precisam ainda se comprometer com a implanta-
ção das melhores práticas de governança corporativa, assegurando 

-
trimoniais anuais e trimestrais) e fatos relevantes da companhia, 
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estratégico, contratos relevantes com fornecedores e clientes, entre 
outros, que possam afetar os resultados líquidos da companhia.

No entanto, o mercado de capitais no Brasil ainda não alcançou 

para as empresas, e, portanto, ainda apresenta uma contribuição 
-

ma, para a disseminação da cultura da boa governança corporati-
va e para o desenvolvimento sustentável do país. Por exemplo, o 

experimentando, a partir daí, uma pequena recuperação nos últi-
-

Contudo, o número de empresas em operação no país chega a 

-
ses nos quais o mercado de capitais desempenha uma função mais 

-

Considerando apenas essas duas bolsas e um produto interno  bruto 
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-

paração seja com o Reino Unido, onde a Bolsa de Londres [London 

um longo caminho a ser percorrido para o mercado de capitais as-

sumir maior protagonismo no desenvolvimento da economia bra-

sileira, sendo preciso avançar na melhoria da regulação do sistema 

e disseminar a cultura das boas práticas de governança corporativa 

entre as empresas brasileiras. 

Cabe ressaltar o papel de liderança das companhias de capital aber-

to para o desenvolvimento desses países e do mundo, do ponto de 

-

cadeias globais de valor e se constituem nas principais locomotivas 

do desenvolvimento mundial. Essas companhias representam o topo 

escala mundial, com o restante das empresas sendo mais dependen-

companhia de capital aberto, apresentar balanço patrimonial au-

ditado por auditoria externa e apresentar as melhores práticas de 

governança corporativa.

Nos últimos vinte anos, por exemplo, o número de 

-

-
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se preparando para abrir o capital, a operação de lançamento de 

-

-

-

-

-

-
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1

-

rado o ambiente institucional e ampliada a adoção das melhores 

práticas de governança corporativa no país. Tais medidas fortalece-

-

tigariam riscos e ampliariam a capacidade de captação de recursos 

-

Porém, para retornar a uma trajetória de crescimento mais rápido, 

seria preciso aumentar os investimentos para pelo menos cerca de 

-

vação da taxa de investimentos para proporcionar o crescimento 

rápido da economia, quando a taxa de investimento média atingiu 

ESPECIAL: Investidores mostram apetite e mais empresas correm para lançar oferta 
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-

PIB a cada dez anos.

No caso brasileiro atual, o aumento dos investimentos poderia ser 
-

-
lhorias institucionais como o fortalecimento das melhores práticas 
de governança corporativa entre as empresas brasileiras e apoio às 
iniciativas para atrair a poupança externa para investimentos dire-
tos no país, com o BNDES desempenhando um papel estratégico 
em cada um desses segmentos.

O mercado de capitais poderia desempenhar uma função estratégi-
ca como fonte de recursos para investimentos diretos no país, com 
destaque especial para o aumento da participação dos pequenos 
poupadores nacionais e para a maior atração dos investidores inter-
nacionais para o país. Para isso, no entanto, há vários pré-requisitos, 
entre os quais, a contínua modernização da regulação geral do mer-
cado de capitais e a melhoria da governança corporativa das empre-
sas nacionais.

Nesse contexto, um caminho possível seria a criação de estímulos 
para implementação em larga escala das melhores práticas de gover-

-
cia os princípios apresentados pelo 

 do Instituto Brasileiro de Governança Cor-
-
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são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relaciona-
mentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos 

da administração e da governança corporativa, capacitando-as até 
o momento da realização da abertura do capital e o lançamento de 

-
dos pelas empresas: 

equidade: tratamento justo e isonômico de todos os sócios e 

): os agentes de governança 
devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, 

responsabilidade corporativa: os agentes de governança de-
-

Esses princípios ajudam na preservação e otimização do valor eco-

acesso a recursos e a qualidade da gestão.

Pode-se dizer, assim, que o estudo da governança corporativa está 
relacionado com a evolução das empresas, com o ciclo e desenvolvi-

de governança corporativa envolvem desde os acionistas e o conse-
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lho de administração, bem como todas as equipes que participam 
da administração das empresas, a legislação que regula a atividade 
corporativa e que poderia evitar crises e aumentar a competitivida-

-
rativa contribui para melhorar diferentes áreas da empresa, desde as 

-
presa, elaboração dos planos de negócios, planejamento estratégico 

 e relacionamento com os clientes, os sistemas de custos e 

-

a governança corporativa contribui para a maior competitividade 

Governança corporativa, 
formas de financiamento e o 
crescimento no longo prazo

de giro, , inovação e implementação dos projetos de inves-
timentos que vão proporcionar o crescimento delas no longo pra-

-
tes de governança escolher entre as melhores alternativas de cap-
tação, entre  e 
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No entanto, em relação ao risco para quem concede o crédito, vale 

-

risco da operação como equivalente ao saldo devedor mais os juros. 

com o prazo até a data de liquidação. Entretanto, na operação de  

-

enfrentar um risco adicional de vir a ser transformada em operação 

aos emissores ao longo do ciclo econômico que poderiam compro-
meter a quitação dos títulos no futuro.

Espera-se que os bons projetos de investimentos sejam capazes de 

-

-

-
-
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corporativa das empresas são um impedimento relevante para as 
empresas nos países em desenvolvimento acessarem o mercado de 
capitais, com tal situação limitando a participação dessas empresas 
na atração de capitais externos e na captação de potenciais ganhos. 

-
-

cos, e na própria macroeconomia nacional, em termos agregados, 
na medida em que pode impactar o  de avaliação de crédito 
das empresas e dos próprios países e, assim, limitar o potencial de 

-

os países em desenvolvimento.

O estágio de desenvolvimento da governança corporativa é resul-
tante do grau de amadurecimento da cultura empresarial e do siste-
ma jurídico vigente em cada país. Portanto, os grupos econômicos 
nacionais não deveriam se limitar à infraestrutura jurídica vigente, 
mas, sim, deveriam esforçar-se permanentemente para aperfeiçoar o 

-

Deveriam, também, contribuir para a adoção das melhores práticas 
de governança corporativa no país e, desse modo, para a redução de 

legal e rentabilidade aos investidores, e, assim, constituindo-se em 
alternativa segura para os investidores e a promoção do desenvolvi-
mento econômico e social do país.

A história mostra que o livre-comércio e os mercados de capitais 
globais ampliaram as oportunidades para o desenvolvimento eco-

-
vimento de vários países asiáticos a partir da segunda metade do 
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menos desenvolvidos a superar os limites ditados pela poupança 
e o investimento doméstico e dar início a um ciclo econômico de 

-

capitais, para investimento direto e para o mercado de capitais, a 

produção e distribuição de bens e serviços. Entretanto, essa nova 

-
líticas institucionais de regulação econômica, com destaque para 
aquelas relacionadas ao ambiente de negócios, à governança cor-

No entanto, cabe observar que esse novo mundo guiado pelo livre 
-

podiam também causar grandes crises nos países emergentes provo-
cando efeitos totalmente opostos aos esperados. Destaca-se que as 

aplicação em bolsa e aos empréstimos bancários transnacionais, en-
-

riam chances menores de provocar crises. Tal situação levou vários 
países a considerar até a possibilidade de adotar o controle de capi-
tais como um recurso para limitar a entrada de capitais e reduzir o 
risco de desestabilização econômica. 

-
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-
senvolvimento podem provocar uma forte apreciação cambial, com-

da indústria nascente. Nas crises, pode acontecer o contrário, com 
-

declínio da atividade econômica e aumento da taxa de desemprego. 

Formas alternativas de financiamento 
e o crescimento no longo prazo

Apesar de o desempenho médio dos IPOs no mercado de capitais 
brasileiro ser considerado modesto nas últimas décadas, quando 
se leva em conta o tamanho da economia brasileira, a captação de 

-

A captação no mercado de capitais poderia ser bem maior, tendo-se 
em vista o potencial de captação e as oportunidades de investimen-

-
te aversão ao risco, a necessidade de aperfeiçoamentos contínuos na 

práticas de governança corporativa pelas empresas nacionais. Entre 

-

-
mo apresentando um dos custos mais baixos de captação, tem se 
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restringido a um número limitado de empresas, tendo-se em vista 
-

 foi 

-

de governança da CVM, que limitam o número de participantes no 
mercado de capitais brasileiro.

-
-

mento, quando se leva em consideração o universo de empresas 
em operação no país segundo o IBGE, com o Cadastro Central de 

-
presas.2

alvo potencial para atuar na bolsa de valores, estar-se-ia tratando de 
-

mente diferente do atual. Assim, caberia indagar: por que o núme-
ro de empresas que participam ativamente do mercado de capitais 

com a cultura empresarial vigente no país. Cabe destacar, porém, 
-

para operar no mercado de capitais, que, no caso brasileiro, sig-

-
sarial no país, relacionado com a implementação em larga escala das 
melhores práticas de governança corporativa, destacando-se, como 
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da produtividade e qualidade da atividade empresarial e, portanto, 
para o aumento da competitividade no país.

-

externo, relacionado à competição com os títulos públicos de renda 
-
-

da a custos mais baixos e, portanto, exercendo uma ação inibidora 
sobre o investimento e a demanda agregada. 

-

de grande porte e líderes em seus segmentos de atuação no país, 

estágio avançado de consolidação de boas práticas de governança 
corporativa, são sociedades anônimas de capital aberto e podem 
emitir títulos privados para captar recursos dos poupadores nacio-

3

-

refere ao prazo, cabe destacar o descasamento com a necessidade de 
períodos mais longos para a geração de receitas demandados pelos 
projetos de investimentos em vários setores de atividade, períodos 
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Estatísticas Taxa de 

juros  

(% ao ano)

Prazo 

(anos)

Quantidade 

na emissão

VNE (valor 

nominal na 

emissão) (R$)

Volume  

da série (R$)

Mínimo  0,50  0,2 20 0,0 1.711.460,9

Máximo 18,00 30,0 1.715.000.000 5.195.667,9 6.288.999.588,5

Desvio-padrão  1,61  3,5 120.790.906 237.638,5 622.015.487,5

Média  8,51  5,8 20.706.032 38.540,7 402.902.281,0

Mediana  8,10  5,0 100.000 1.118,0 220.734.439,1

Moda  9,00  5,0 100.000 1.030,0 48.595.256,5
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distribuída pelas empresas dos seguintes setores: construção, em-
preendimento imobiliário, indústria, saúde, educação, comércio va-

Dessa forma, cabe ressaltar o efeito negativo da dívida mobiliária da 
União, dada a conjuntura macro do país nas últimas décadas, inibin-
do a atuação das empresas no mercado de capitais e, portanto, seu 

conjuntura restringe o potencial de captação direta no mercado de 
-

ciamento bancário, nem sempre a custo competitivo,  evidenciando a 
-

também, a possibilidade do uso de uma pequena parcela das reservas 
-

parte da dívida interna em títulos, abrindo, assim, um espaço mais 

Nas últimas décadas, o potencial de captação no mercado de ca-

negativamente pelo crescimento real da dívida mobiliária pública, 
acima da taxa de crescimento do PIB do país, sendo, assim, necessá-
rio reduzir o ritmo de crescimento da dívida mobiliária, com a taxa 
de juros real tendo de ser reduzida a níveis abaixo do crescimento 
real do PIB. Nesse sentido, tornam-se fundamentais os estímulos às 
componentes da demanda agregada do lado privado, como consu-
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mo privado, investimento privado e expansão do comércio exterior, 
-

cado de capitais poderia assumir para alavancar os investimentos. 
Na política monetária, além da redução da taxa de juros poderia 
ser implementada uma política de relaxamento monetário capaz de 
estimular o crédito imobiliário e de bens duráveis, como carros, má-
quinas e equipamentos, eletrodomésticos etc. 

-

-
tos mais elevados. Alguns exemplos internacionais mostram que a 

baixas, ou até negativas, como nos EUA, na UE e no Japão. 
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Observa-se, assim, que ainda existe um grande espaço para as ope-
-

mento de longo prazo, acima de dez anos, tendo-se em vista que o 
mercado de capitais ainda não atende plenamente à demanda por 

-

-

parcelas de amortização igualmente altas, assim, o alongamento do 

seriam possíveis de serem realizadas. À medida que se alonga o pra-

de clientes, possibilitando que realizem os investimentos necessá-
rios. A redução do valor da parcela amplia o número de clientes 

adotam boas práticas de governança corporativa, mas que não 

de suportar parcelas de amortização mais elevadas em virtude do 

mais juros, mas, se o prazo pudesse ser alongado para vinte anos, 
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de clientes. 

ano mais juros, viabilizando o investimento para vários clientes. 

Essa é uma ilustração de uma situação muito comum na atividade 

-

biliza a realização dos investimentos planejados, para garantir uma 

-

e promovendo o desenvolvimento sustentável. Pode-se dizer, assim, 

-

sas complementar ao mercado de capitais. 

Trata-se de uma constatação lógica. A compra à vista é sempre a 

necessário para realizar a aquisição de um bem, o aumento do nú-

mero de parcelas pode viabilizar a contratação do crédito de acor-

do prazo possibilita a redução do valor das parcelas a serem pagas 

mensalmente e, portanto, se adequa à capacidade de pagamento 

-

bancos que operam no segmento de crédito imobiliário para ofere-
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-

-

de Serviço – FGTS  e Sistema Brasileiro de Poupança e Emprésti-

4

-
pel importante na ampliação do crédito imobiliário, aliado a outras 

seus investimentos em prazos longos mais adequados a suas capaci-

projetos na área de infraestrutura.

Considerações finais

O mercado de capitais poderia ser um grande provedor de recursos 
-

mento sustentável do país. No entanto, o número de empresas lista-
das na bolsa de valores ainda é muito limitado quando se considera 
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boa parte, a melhoria dessa situação depende das próprias empresas 

nacionais, por meio da adoção em larga escala das melhores prá-

ticas de governança corporativa, para atender à Lei das Socieda-

auditados por auditorias externas, entre outros. No entanto, esses 

mesmos critérios são também fatores que restringem o número de 

candidatos a lançar títulos privados para captação de recursos com 

os poupadores nacionais. Cabe ressaltar, como uma das causas da 

excessivas de títulos públicos.

A título de comparação, apesar de o Brasil possuir mais de cinco 

-

Ou seja, existe um longo caminho para se avançar na construção de 

um grande mercado de capitais no país, onde um número relevan-

te de empresas poderia captar diretamente os recursos necessários 

-

se sentido, o BNDES poderia desempenhar um papel estratégico 

para estimular a adoção das melhores práticas de governança em 

larga escala no país e contribuir para o desenvolvimento do merca-

do de capitais brasileiro. 

promover o desenvolvimento sustentável do país em bases mais só-

-

mica decorrente da melhoria da governança corporativa e de ganhos 
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potenciais de produtividade e qualidade ao longo das cadeias de 
valor. Pode-se concluir, assim, que novas iniciativas para melhorar 
a governança corporativa no país poderiam proporcionar melhores 

padrão mais avançado de governança corporativa, diminuir riscos e 

-
zo e estimular o desenvolvimento sustentável do país. Isso poderia 

integração competitiva da economia nacional à mundial, além de 
fortalecer a cultura empresarial das melhores práticas de governan-
ça corporativa no país. 
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Apêndice – Desempenho  
por prazo: curto, médio  
e longo prazo
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