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O presente documento consiste no resumo do paper “Long-Term Investment Financing for 

Growth and Development” preparado pelo Banco Mundial e apresentado na reunião dos 
Ministros das Finanças e dos Governadores de Bancos Centrais do G20. O mesmo foi 
solicitado pela Administradora Executiva da Comissão do Mercado de Capitais, Dr Vera 
Daves. 

 
 
 
 

A. Impacto da Crise Financeira sobre a Oferta de Financiamento de Longo Prazo 
 

1) Entre 2002 e 2012 os fluxos internacionais de dívida dirigido a países em desenvolvimento 
aumentou de valores próximos a USD 90 biliões para valores em torno dos USD 350 
biliões. Estimado em torno dos USD 600 biliões no final deste período, o influxo de 
Investimento Directo Estrangeiro (IDE) mostrasse como a principal fonte de financiamento 
de longo prazo para os mercados emergentes e economias em desenvolvimento 
(EMDE’s). 

 
2) O financiamento de longo prazo, essencial para o investimento, é necessário no 

impulsionamento do crescimento global a longo prazo. A sua disponibilidade e composição 
foram afectadas por factores como a crise financeira global, fraquezas cíclicas em algumas 
regiões económica, bem como por outros factores estruturais.  

 

3) A crise financeira levou a uma significativa contracção dos influxos de financiamento de 
longo prazo para os EMDE’s devido a elevação do risco percebido, a necessidade de 
reestruturação dos balanços por parte de muitos bancos e a necessidade de satisfação de 
limites mais apertados impostos para os rácios de capital e de liquidez. Nos anos 
subsequentes, devido a capacidade de acesso ao mercado internacional, a recuperação foi 
desigual e os países de baixo rendimento apresentaram o pior desempenho. 

 

4) Nas economias em desenvolvimento a severidade do impacto de redução do 
financiamento variou entre os diferentes sectores. Os mais afectados foram as empresas 
dos sectores financeiro, infra-estrutura e recursos naturais.     

 

5) Todas as principais categorias de financiamento de longo prazo (os fluxos de débitos, 
empréstimos bancários, obrigações, carteira de acções, investimento directo estrangeiro) 
foram lesadas, mas de diferentes maneiras. 
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6) Desde o ano de 2010 a tendência tem sido de recuperação, entretanto, o rácio entre os 
influxos de financiamento e o PIB dos respectivos países continua abaixo dos níveis 
verificados em 2007. 

 

7) Outro importante efeito da crise é a alteração na composição do fluxo de dívida. Em 2008, 
a contracção foi maior para a emissão de obrigações (48%) do que para o crédito dos 
sindicatos bancários (26%). Entretanto, em 2009, enquanto o crédito bancário sindicado 
dirigido aos EMDE’s voltou a cair significativamente, o crédito obrigacionista aumentou 
mais do que compensando a queda do primeiro. Nos anos seguintes o crédito 
obrigacionista aumentou significativamente enquanto o empréstimo bancário não 
ultrapassou os níveis de 2007.  

 

 

 

 

Fluxo internacional de dívida de longo-prazo para países em desenvolvimento 

Fonte: World Bank, 2013 

 

 

8) Assistiu-se ainda uma crescente concentração das ofertas de financiamento em 
regiões específicas e a concentração de financiamentos nos devedores com 
melhores ratings. 
 

9) Até o período pré-crise, o crédito bancário sindicalizado dirigido aos EMDE’s foi 
dominado por bancos europeus com uma parcela de mercado estimado em 80%. 
Devido ao stress vivido por estes bancos, o volume de crédito por estes concedidos 
diminuiu significativamente não tendo sido compensado por bancos de outras 
regiões. 
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Comportamento dos empréstimos bancários sindicalizados de longo prazo dirigido aos EMDE’s 

Fonte: World Bank, 2013 
 
 

10) Mudanças significativas também foram verificadas no mercado de acções. Entre 
2001 e 2011, enquanto os fundos mobilizados por empresas originárias de países 
da OCDE reduziram-se para metade da média da década anterior, as ofertas 
públicas feitas por empresas de país emergentes aumentou cinco vezes.  

 
 

B. Factores que afectam a oferta de Financiamento de Longo Prazo 
 

11) Entre os factores que afectam a oferta de financiamentos de investimento de longo 
prazo encontram-se as dificuldades financeiras enfrentadas pelos bancos europeus, 
alterações nos mercados obrigacionistas em moeda local, o aumento da 
importância dos investidores institucionais, as reformas na regulação dos 
empréstimos de longo-prazo, as fontes oficiais de financiamento de investimento de 
longo-prazo e impacto do modelo de negócio dos bancos comerciais.     
 

12) Antes da crise financeira global, os bancos europeus rapidamente expandiram seus 
empréstimos a entidades estrangeiras. A crise colocou este processo no sentido 
inverso, afectando, particularmente, o crédito de longo prazo. A mudança de foco 
para os mercados domésticos levou os bancos europeus a reduzir os seus 
empréstimos para o estrangeiro em mais de 30%. O facto dos bancos dos EMDE’s  
possuírem pouca capacidade para contrabalançar esta contracção fez com que as 
suas economias fossem duramente afectadas pela crise financeira. 

 

13) Com excepção do ano de 2009, em que obrigações do tesouro de longa maturidade 
tiveram dificuldade de serem emitidas, a crise não teve um impacto significativo 
sobre o acesso dos governos e empresas dos EMDE’s ao financiamento em moeda 
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local. O mercado da dívida pública em moeda local tem mostrado uma forte 
resistência diante da instabilidade dos mercados internacionais. A busca de 
elevados retornos em mercados menos afectados pela crise explica este facto.  

 

14) Mormente após a crise de 2008, com o objectivo de promoção da segurança, 
estabilidade e robustez do sistema financeiro, para favorecer o financiamento de 
longo-prazo, têm sido implementadas reformas na regulação. Por outro lado, 
regulamentos que visam aumentar os rácios de capital e de liquidez, por um lado 
previnem o risco de insolvência, mas, por outro, aumentam os custos de 
intermediação que, ao se reflectirem nas taxas de juro, reduzem a demanda por 
financiamento.  

 

15) Assim, pelo menos teoricamente, a regulação financeira e a sua reforma influenciam 
tanto o nível como a distribuição de financiamentos de longo prazo fornecido pelo 
sistema financeiro. Não obstante não existir ainda suficiente evidência a apontar 
para um impacto significativo adverso das reformas da regulação sobre o 
financiamento de longo-prazo, recomenda-se uma monitorização contínua. 
 

 

C. Factores não financeiros e financiamento ao investimento de Longo Prazo 
 

 

16) Mesmo na presença de liquidez e de capital privado, fraquezas em determinadas 
áreas reduzem os incentivos para o investimento privado. Os sistemas fiscais que 
favorecem a dívida sobre o financiamento de capital e diminuem os incentivos para 
investimento de longo prazo, as restrições ao investimento directo estrangeiro e 
outras barreiras legais à participação estrangeira, minam o potencial de algumas 
formas de capital a longo prazo. 
  

17) Acções estatais tanto podem impedir o investimento estrangeiro ou criar condições 
de mercado em que os investidores estrangeiros não estarão dispostos a investir 
por causa do risco de intervenção excessiva do estado. Vários outros factores 
institucionais são apresentados como tendo potencial para condicionar a 
capacidade de mobilização de financiamento, em particular, para projectos de infra-
estruturas. 
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D. Financiamento de infra-estruturas 
 

 

18) Estima-se que os países em desenvolvimento necessitarão investir um valor 
adicional em torno de USD 1 bilião por ano até o ano 2020 para fazer face a rápida 
urbanização, crescimento e a pressão para uma maior integração e conectividade 
global. 

 

19) Não obstante os elevados retornos sociais, os projectos de infra-estrutura são 
frequentemente inviáveis financeiramente, dado que as receitas esperadas são 
incapazes de cobrir os custos baseados nas tarifas existentes. A atracção dos 
investidores privados para financiar este tipo de projectos exigiria fechar o gap da 
viabilidade financeira, através do uso de recursos públicos complementados por 
instrumentos legais e institucionais. É assim necessária garantir que os incentivos, 
os preços e a regulação estão orientados para a atracção de financiamento.  

 


