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Resumo Expandido: 

 

A tese fundamental da Nova Sociologia Econômica sustenta que a esfera 

econômica não está desligada do tecido social (GRANOVETTER, 1985), o que 

significa que a análise dos fenômenos econômicos deve se pautar pela busca dos 

meandros que os ligam à tessitura social. É sobre esse pano de fundo que a ideia de 

uma “confiança do mercado” ganha significado, na medida em que se trata de um 

fenômeno inscrito na interseção entre economia, moralidade e política. Entretanto, o 

fenômeno moral da “confiança do mercado” não se confunde com o fenômeno da 

confiança interpessoal. Sendo assim, o que significa ser confiável para o mercado?  

Segundo Dumont (2000), a ideologia liberal do mercado livre e autorregulado 

remonta sua origem à ideia defendida por Mandeville na Fábula das Abelhas que 

sustenta que seria possível alcançar bens públicos por meio de vícios privados. É 

com base nessa fábula que se atribuiu aos fenômenos econômicos um caráter 

normativo próprio, baseado na possibilidade de uma harmonia espontânea dos 

interesses que só será subvertida caso haja interferência, de ordem política ou 

moral, sobre a mobilidade típica da produção de riqueza na modernidade, o que 

significa que a emergência dessa normatividade mercadológica tem como corolário 

a insubordinação da esfera econômica frente aos laços que a subjugava à 

autoridade política e à moralidade, desde então considerados empecilhos ao livre 

trânsito de capitais. 

Essa normatividade mercadológica, que preconiza o livre fluxo de capitais, está 

na base dos critérios de confiabilidade das relações de mercado e fundamenta as 

classificações das agências que atuam no mercado de rating, cujo papel foi 

transformar a ideologia liberal do livre mercado em norma que guia os atores 
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relevantes que compõem a rede das finanças globais. Trata-se de um papel 

disciplinador, que agrega as funções de bússola e de instância reguladora do 

mercado de capitais (YWATA, 2012).  

O objetivo principal das agências de rating é estimular o livre trânsito de 

capitais, o que – de acordo com a literatura especializada acerca das agências de 

rating, que é composta por autores como Ryan (2012), Ory e Raimbourger (2008), 

White (2013), Bolton, Freixas e Shapiro (2011) e Iwata (2012) – é realizado por meio 

da manipulação de seus mecanismos de avaliação, o que precisa ser sutil, sob pena 

de abalar a reputação dessas agências frente aos investidores que dependem 

dessas classificações. A rigor, a conservação da reputação das agências de rating 

também interessa aos gestores dos investimentos, que são seus clientes, uma vez 

que o serviço das agências de rating depende justamente da credibilidade de suas 

classificações, por meio da qual elas podem atrair ou repelir capitais. 

Isso ocorre porque para os investidores desinformados a classificação das 

agências de rating serve como informação acerca dos riscos de insolvência de 

novos investimentos ou como uma confirmação da confiabilidade dos já disponíveis; 

enquanto que para os investidores institucionais as classificações são ainda mais 

decisivas, em função do critério de só investir em instituições que possuem 

Investment Grade; e, por fim, para os investidores informados e experientes, a 

utilidade da classificação consiste na possibilidade de aproveitar o poder que as 

agências de rating têm de atrair e repelir os investidores desinformados e 

institucionais para, assim, auferir lucratividade com a arbitragem especulativa (ORY; 

RAIMBOURGER, 2008).  

É sobre essa base que se estabelece atualmente a relação entre o mercado 

financeiro e os Estados e no centro dessa imbricação se situam as agências de 

rating, agentes normativos do mercado de capitais, e os bancos, que são instituições 

centrais na gerência dos fluxos de capitais. Em uma economia capitalista, os bancos 

assumem a função central de gestor do capital excedente, que consiste no 

deslocamento do capital superavitário em um setor da economia para outro setor 
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onde haja déficit orçamentário e rentabilidade. Logo, seu papel no financiamento do 

investimento produtivo é decisivo. 

Dentre os bancos há também os bancos públicos, cuja centralidade é decisiva 

para a economia do Brasil, já que, ao contrário de economias centradas no mercado 

de ações (EUA e Reino Unido), onde a esfera privada é capaz de suprir as 

necessidades de financiamento do setor produtivo (STEARNS, MIZRUCHI, 2005), a 

economia brasileira está centrada no sistema bancário, como ocorre na Alemanha e 

no Japão, o que significa que o setor produtivo depende do financiamento de bancos 

públicos de investimento. Isso indica a posição pivotal do BNDES na economia 

brasileira, na medida em que tal instituição assume a função de intermediar as 

relações entre interesses privados e ações governamentais, de um lado, e o setor 

financeiro e o setor produtivo, de outro.  

Por isso, pode-se afirmar que o foco da análise proposta é o que será 

classificado aqui como o campo organizacional da gestão do financiamento ao 

investimento produtivo na economia brasileira. Seguindo a orientação de Fligstein 

(2005), que define campo organizacional como uma estrutura aberta onde se 

institucionaliza formas de controle de relações de poder, essa proposta de análise 

posiciona tanto o BNDES como as agências de rating como atores centrais desse 

campo.  

Posto isso, chegamos ao seguinte problema: se, de um lado, a ação das 

agências de rating consiste em difundir como norma o livre fluxo de capitais, e se, de 

outro, o Estado procura organizar e regular tanto o fluxo de capitais, como, por 

consequência, a gestão do financiamento ao investimento, por meio de instituições 

como os Bancos Centrais e os Bancos Públicos de Investimento, então o resultado 

da relação entre ambos é por si só problemático. Sendo assim, o que deve ser 

averiguado é: que tipo de influência a atividade normativa das agências de rating, 

caracterizada pela promoção do livre fluxo de capitais, é capaz de exercer na 

atividade de bancos públicos de investimento, como o BNDES, e como isso interfere 

na regulação estatal do fluxo de capitais e na gestão do financiamento ao 

investimento produtivo?  
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Logo, o objetivo que se propõe é buscar demonstrar a influência que as 

agências de rating exercem na orientação das estratégias e da atividade do BNDES 

e como isso impacta na regulação estatal do fluxo de capitais e na gestão do 

financiamento ao investimento produtivo, tendo como foco o papel dessa instituição 

ao longo dos governos de Luís Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff. A hipótese 

que orienta esse trabalho sustenta que não deve haver nem uma imposição pura e 

simples do agente normativo (as agência de rating) e nem uma atuação plenamente 

autônoma do BNDES, mas sim um equilíbrio estabelecido entre esses dois atores 

dentro do campo da gestão do financiamento do investimento produtivo brasileiro, já 

que apesar de restringir a ação do Estado (e do BNDES), as agências de rating não 

podem eliminar sua autonomia. 

 

Referências Bibliográficas 

 
BOLTON, P.; FREIXAS, J.; SHAPIRO, J.  “The Credit Rating Game”.  Journal of 
Finance. American Finance Association. Vol 67(1), pp. 85-112, 2011. 
 
DUMONT, Louis. Homo Aequalis: gênese e plenitude da ideologia econômica. 
EDUSC: Bauru/SP, 2000. 

 
FLIGSTEIN, Neil. “The Political and Economic Sociology of International Economic 
Arregements" In: SMELSER, N.; SWEDBERG, R. (Org.). The Handbook of 
Economic Sociology. Princeton University Press: New York, 2005. 

 
GRANOVETTER, Mark. “Economic Action and Social Structure”. In: American 
Journal of Sociology. Vol. 91, Issue 3 (Nov., 1985), 481 – 510. 

 
GUTTMANN, R.; PLIHON, D. “O Endividamento do Consumidor no cerne do 
capitalismo conduzido pelas finanças”. Economia e Sociedade. Vol. 17, pp. 575-610, 
Campinas, 2008. 

 
ORY, J.; RAIMBOURG, P. “Credit Rating Agencies Function on Bond Markets: Price 
Stability vs Information Transmission”. In: <http://www.finance-
innovation.org/risk09/work/8292433.pdf> Acesso em 31/05/2016. 
 
RYAN, J. “The Negative Impact of Credit Rating Agencies and proposals for better 
regulation”. Working Paper FG. 1, 2012/Nr. 01, January 2012. SWP Berlin, 2012. 
 



                
 

 I Seminário de Sociologia da UFSM - 08 e 09 de junho de 2017 

SIMMEL, G.  Philosophie des Geldes. Leipzig: Duncker & Humblot, 1900. 
 
______. Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. 
Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1908. 
 
STEARNS, Linda; MIZRUCHI, Mark. “Banking and Financial Markets”. In: 
SMELSER, N.; SWEDBERG, R. (Org.). The Handbook of Economic Sociology. 
Princeton University Press: New York, 2005. 

 
WHITE, L. J. “Credit Rating Agencies: an Overview”.  Annual Review of Financial 
Economics, 2013. 
 
______. “The Credit Rating Industry: An Industrial Organization Analysis”. In: 
LEVICH; RICHARD, M.; MAJNONI, G.; REINHART, C. Ratings, Rating Agencies and 
the Global Financial System. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002. 
 
______. “Markets: The Credit Rating Agencies”. Journal of Economic Perspectives. 
Vol. 24:2, p. 211-226, 2010. 
 
YWATA, Ricardo. Ordem Mundial e Agências de Rating: O Brasil e as Agências na 
era global (1996-2010). Editora Senac: São Paulo, 2012. 
 

 


