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Crise de 2008: 
◦ Desequilíbrios (“Imbalances”) crescentes geraram uma corrida bancária (em 

nova forma, mas ainda assim uma corrida)
◦ Solução de política:

◦ CBs: emprestadores e provedores de liquidez de última instância para sistema bancário

“I would like to say to Milton and Anna: regarding the Great Recession, you’re right, we did it. 
We are very sorry. But thanks to you, we won’t do it again”

◦ Compra de ativos para “boost” ativos dos bancos e mitigar problema de 
seleção adversa
◦ Estancar efeitos de fire sales e consequentes externalidades pecuniárias (que importam com 

incompletude de mercados)



Crise do Covid19
Choque de Oferta... 
◦ Interrupção de cadeias de valor (e.g., sem acesso a insumos da China)
◦ Restrições de funcionamento de negócios 

◦ Muitos chamados a contribuir com fechamento compulsório 
◦ Limitação de capacidade nos casos menos drásticos

... Que induziu choque de demanda que magnificou efeitos 

◦ Guerrieri et al (2020): Setores fechados gerando “falta” de demanda nos setores não afetados 
◦ Caballero e Simsek: efeito riqueza sobre “bancos” gerando efeitos de demanda. 



Consequência e Política: 
Consequência do choque de oferta:
◦ Parada súbita de receita
◦ Absolutamente exógena e não relacionada à qualidade dos negócios em si

Política:
◦ Garantir que negócios possam “pausar” (necessário para conter disseminação):
◦ Evitar que não haja destruição (com alguma irreversibilidade) de diferentes formas de capital

INSURER OF LAST RESORT (divisão de risco ótima = regra de Borch)



Qual critério? 
O usual na escolha de financiamento de um investimento...

Mas qual investimento/projeto? 
◦ Honrar “fixed claims” (potencialmente renegociados) para manter as an ongoing business

Definido projeto, investe se, e somente se, NPV > 0
◦ Idealmente, separando (à la MM) a questão da continuidade do negócio da alocação de 

perdas
◦ Haverá perdas! 
◦ Processos de restruturação eficientes tentam fazer isso



Qual critério?  Investimento sob 
incerteza
◦ Sejam L o “valor de liquidação (por simplicidade, linear no estado), R (também 

linear) a receita corrente e I>0  a magnitude de fixed claims,

◦ “Valor” do negócio se o estado é ᇱ ᇱᇱ é igual a:
ଵ

ଵା
ᇱ

◦ Problema de parada ótima: em qual estado liquidar o negócio?



Propriedades
V é convexa (envelope superior de funções lineares é convexo)
◦ Irreversibilidade faz com que tenha formato de “opção”

◦ Mesmo quando L e R não são lineares, pelo Teorema do Envelope, derivada à esquerda de V 
menor que à direita nas quinas (Milgrom e Segal, 2000) => opcionalidade

Valor de opções aumenta com maior incerteza/aumento de risco 
◦ Conjunto de estados para os quais “continuação” é ação ótima aumenta 



Por qual razão bancos não fazem? 
Seu payoff é Min! 
◦ Não vê nenhum valor de opção, ao contrário...

◦ Preferência por liquidar (ineficientemente) e obter scrap value
◦ Raison d’être econômico de RJ e Chapter 11

◦ Óbvia reticência em dar dinheiro novo 
◦ A menos que incentivado (mais a respeito disso quando falarmos de risk shifting...) 

◦ Decisão de continuidade não tema nada a ver com o que fazem bem: 
transformar maturidade
◦ BTW: e se funding secar?...   

Negócios pararam de transacionar e não há visibilidade de quando voltarão    



Proposta (com AF e ZAS):
◦ Processo automático com critérios de elegibilidade pré-definidos baseados em faturamento pré-COVID

◦ Evita selecionar zumbis
◦ Minimiza problemas de seleção (as que têm mais liquidez... Vide início de crise e medidas Bacen. BTW: “theta” 

parece irrelevante)

◦ Foco em MPMEs
◦ Menos acesso
◦ Enorme número sem relação bancária (e.g.: em registradora, duzentos mil de três milhões)
◦ Grandes: credores e outros stakeholders com grande incentivo a renegociar 

◦ Standstill por parte de bancos
◦ RJs e extrajudiciais como locus de restruturação ordenada

◦ Risco para grandes é war of attrition (stakeholders como caronas em bailouts)



Proposta (com AF e ZAS):
◦ Empréstimo deve ser fração de receita 

◦ Honrar fixed claims (mas nem tudo para que haja incentivo a renegociar – há perdas!)
◦ Exclui margem  

◦ Garantias: vendas futuras (“Fumaça”)
◦ Pay as you sell

◦ Não quer criar outra fixed claim
◦ Renegociação automática (sócio na recuperação) 

◦ E costly state verification, ignorance is bliss, etc? 



Proposta (com AF e ZAS):
◦ Risco Tesouro

◦ Risco de crédito me parece insuperável
◦ Negócios não estão transacionando! 

◦ Custo: custo de captação do tesouro + Spread para PDD
◦ Como racionar? Preferências do Tesouro = Prioridades 

◦ Tesouro sênior em relação a todos outros stakeholders
◦ Dinheiro novo recebe primeiro 

◦ Espírito do Chapter 11



SMEs, Irreversibilidades 
e Programas



Emprego MPEs
Empresas no Simples, em 2015 (faturamento entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões)

◦ Comércio: 5,210 milhões
◦ Construção civil: 573 mil
◦ Indústria: 2,549 milhões
◦ Serviços: 5,134 milhões

TOTAL: 13,466 milhões

Fonte: Guimarães, A. B. D. S., Carvalho, K. C., & Paixão, L. A. R. (2018). Micro, pequenas e médias 
empresas: conceitos e estatísticas. Radar 55. IPEA.



Custos abertura e fechamento de SMBs
“Strike another match, go start anew?” 

Abertura
◦ Ranking Doing Business: 138º
◦ Custo: 3,6% da renda per capita (R$ 1.125)
◦ Tempo: 13,5 dias

Falência
◦ Ranking Doing Business: 77º
◦ Tempo: 4 anos
◦ Custo: 12% da massa falida
◦ Taxa de recuperação: 18,2%



Custos abertura e fechamento de SMBs
Acesso a crédito

◦ Ranking Doing Business: 104º (de 190...)
◦ Categoria “strength of legal rights”: 146º

◦ Score mede a facilidade de recuperação de valores emprestados

Recuperação Judicial
◦ 23% de taxa de sucesso (Serasa Experian)

◦ Considerando todas as recuperações judiciais encerradas até dez/14

◦ Tempo médio para conclusão da recuperação judicial: 3 anos (apenas SP – Observatório da Insolvência)
◦ Impacto em depreciação de ativos

◦ Micro e pequenas empresas têm metade da chance de se recuperar que médias e grandes (ARAUJO, 
FERREIRA; 2018)

◦ Custos do processo judicial podem superar o valor dos ativos de MPEs



Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos (PESE)
◦ Público-alvo: MPEs (faturamento entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões anuais)
◦ Taxa de juros: 3,75% a.a.
◦ Prazo máximo: 6 meses de carência, 30 meses para pagamento
◦ Destinação: financiamento da folha de pagamento, limitado a 2 salários-mínimos por 

empregado
◦ Valor disponível: R$ 40 bilhões (85% oriundos do Tesouro Nacional e 15% dos bancos 

operadores)



Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos (PESE)
Resultados:
◦ 1,3 milhão de trabalhadores beneficiados
◦ R$ 1,8 bilhão liberados
◦ 95,9% dos pedidos aprovados
◦ Justificativa para os negados:

◦ Débito previdenciário (2,1%)
◦ Política interna do repassador (1,2%)
◦ Outras restrições (0,8%)



Programa Nacional de Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE)
◦ Público-alvo: empresas com faturamento até R$ 4,8 milhões
◦ Taxa de juros: SELIC + 1,25%
◦ Montante: até 30% da receita bruta em 2019
◦ Prazo: até 36 meses
◦ Fonte dos recursos: instituição repassadora
◦ Destinação: capital de giro. Há a obrigação de manter o mesmo número de empregados que 

no dia 18/maio, data da promulgação da lei
◦ Garantia: Fundo Garantidor de Operações (FGO) de até 85% do valor da operação
◦ Valor disponível: R$ 15,9 bilhões



Risk Shifting? 
◦ Empresa com ativos que valem 7 e dívida com um Banco de 10

◦ Possibilidade de tomar 10 e, com probabilidade ½, gerar 15 de cash flow em t=1 e, com 
probabilidade complementar, gerar zero (suponha zero desconto)
◦ NPV negativo

◦ Banco topa emprestar e empreendedor topa tomar emprestado
◦ Empreendedor passa a ter equity com valor de 1
◦ Banco recebe os vinte com probabilidade ½ 

◦ Ainda que deixe (será?) os 7 com fundo em caso ressureição fracasse.



BNDES Crédito Pequenas Empresas
◦ Público-alvo: MPMEs (faturamento até R$ 300 milhões)
◦ Taxa de juros: SELIC + 1,25% + taxa do agente indireto (em média, 11,7%)

• Dupla margem sem justificativa 
◦ Montante: até R$ 70 milhões
◦ Prazo: até 60 meses
◦ Fonte dos recursos: BNDES
◦ Destinação: manutenção ou ampliação de empregos
◦ Garantia: 100% agente indireto, com possibilidade de uso do FGI
◦ Valor disponível: R$ 5 bilhões
◦ Resultado:

◦ R$ 2,8 bilhões concedidos para 7,7 mil empresas
◦ Aproximadamente 160 mil empregos beneficiados



Aporte ao FGI
Em estudo pelo governo
◦ Aporte: R$ 20 bilhões
◦ Público-alvo: empresas com faturamento até R$ 300 milhões



Aportes BNDES a fundos de crédito para 
MPMEs
◦ Fundos elegíveis: Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundos de 

Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC FIDC)
◦ Modalidades: Fundo Originador ou Fundo PME
◦ Aporte: R$ 4 bilhões da BNDESPar em dez fundos
◦ Participação máxima: R$ 500 milhões por fundo, limitado a 80% (cotas de classe única) ou 

90% (cotas de classe sênior)



Suíça
COVID-19 CREDIT (small and very small firms)

◦ Valor: Até CHF 500 mil
◦ Solicitação: Online

◦ Aprovação + criação de conta em trinta minutos 

◦ Garantia: 100% garantido pelo governo
◦ Taxa de juros: 0%
◦ Prazo: 60 meses
◦ Público-alvo: qualquer empresa suíça fundada 

antes de março de 2020

COVID-19 CREDIT PLUS 

◦ Valor: de CHF 500 mil até CHF 20 milhões
◦ Garantia: 85% garantido pelo governo, 15% 

bancos
◦ Taxa de juros: 0,5% para os 85% garantidos pelo 

governo. Os 15% restantes são definidos 
individualmente, com base no risco da operação

◦ Prazo: 60 meses
◦ Público-alvo: qualquer empresa suíça que passe 

pela análise de crédito
◦ Expectativa de geração de 10% de margem operacional na 

volta



Curiosidades
Autodeclaração de que:
◦ Tem um negócio
◦ Não está em “Chapter 11”
◦ Não usará para repagar dívida 
◦ Dinheiro será utilizado para necessidades de liquidez

Restrições (seguro tem que ser caro!): Por cinco anos:
◦ Sem pagamento de dividendos
◦ Sem contrair novas dívidas 

◦ Enorme restrições a estrutura de K
◦ Incentivo para repagar governo o mais rápido possível  



Curiosidades: 
Processo:
◦ Solicitação no principal banco (quando aplicável)
◦ Formulário oficial de solicitação era também o contrato
◦ Implantação de assinatura digital (não era possível por lei)
◦ Dia 1: 8000 solicitações no banco ouvido

◦ Força tarefa de 500 pessoas. Depois de alguns dias, processo inteiramente automatizado (robôs)
◦ Fraude e lavagem de dinheiro (verificadas de maneira automatizada) geravam rejeição

Tomadores (da primeira linha): características e demanda  Demanda: 
◦ 80% dos que solicitaram NUNCA tinha tido crédito (usavam caixa)
◦ Só 30% dos empréstimos (limites concedidos) usados  

◦ Percebido como seguro mesmo



ESTADOS UNIDOS
◦ Assistam ao seminário virtual de Jeremy Stein

◦ Sobre o que não pode-se dizer, deve- se calar (“whereof one cannot speak, thereof
one must be silent”)

◦ Significado é outro, mas... 

◦ De qualquer forma, seguem algumas informações... 



ESTADOS UNIDOS



ESTADOS UNIDOS
◦ Público-alvo: empresas com até 15 mil empregados ou receita de até US$ 5 

bilhões
◦ Taxa de juros: LIBOR + 3%
◦ Montante: até US$ 25 milhões (limitado a 4x/6x o EBITDA, somando a outras 

dívidas, dependendo da linha) 
◦ Prazo: 48 meses, com 12 meses de carência
◦ Destinação: capital de giro
◦ Garantia: 85% ou 95%, dependendo da linha
◦ Valor disponível: US$ 600 bilhões



ESTADOS UNIDOS
Programas excluem:

◦ 26% dos empregados em empresas abertas (empresas com “junk” rating)
◦ 57% dos empregados em empresas fechadas

O desenho do programa sugere aversão a risco de crédito:
◦ Garantia estatal para no máximo 95% do valor do empréstimo
◦ Taxa de juros de LIBOR + 3%
◦ Exclui empresas muito alavancadas de novos empréstimos (Dívida/EBITDA < 4)



Estatísticas de crédito



Saldo de crédito por porte



Concessões de crédito
◦ Forte elevação das concessões com 

recursos livres em março
◦ Pouco impacto nas concessões com 

recursos direcionados



Concessões de crédito
◦ Não houve impacto nas taxas de juros das 

principais linhas de crédito para capital de 
giro

◦ Não houve impacto no prazo médio das 
operações

◦ Não houve ainda impacto no % médio de 
atraso da carteira (entre 15 e 90 dias de 
atraso)

◦ Pela definição de inadimplência (acima de 
90 dias de atraso), impacto só será 
percebido nas estatísticas a partir de julho


