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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo adaptar um modelo de intermediação financeira, 

incluindo nele elementos chave que levam a uma crise no setor financeiro tal qual 

observado no mundo real. Foram avaliados os principais pontos de falha nas relações do 

sistema financeiro no período que precedeu a crise de 2008, buscando distorções de 

informações que possam levar a crises financeiras. Na sequência, foi apresentado um 

modelo teórico que define as condições de equilíbrio do sistema financeiro, a partir dele 

foram aplicadas as distorções levantadas da realidade de modo a criar um sistema de 

operação que modifica as condições de equilíbrio, aumentando a quantidade de projetos 

sendo financiados com base em um aumento do risco de falha desses projetos. Por fim 

foram apresentadas metodologias que mitigam os riscos de ocorrência de crises como as 

recém observadas. 

Palavras-chave: crise financeira, modelo de equilíbrio, risco moral, informação, 

mudanças de comportamento.  
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ABSTRACT 

The present paper has the objective of adapt a model of financial intermediation, 

including in it key elements that drive this sector to a crisis like it was observed in the 

real world. Were evaluated the most relevant failure point in the relationship of the 

financial system in the moments that preceded the 2008s crisis, looking for information 

distortions that could take to a financial crisis. After that, it was presented a theoretical 

model which defines the equilibrium conditions of the financial system and then 

presented some applications of the deviations observed in reality to create an operation 

system that modifies this equilibrium taking it to grow the number of projects that are 

financed based on an increase of the moral hazard and also the risk of failure of these 

projects. In the end it was presented methodologies to mitigate the risks of crisis like the 

one experienced in the last few years.  

Keywords: financial crisis, model of equilibrium, moral hazard, information, changes in 

behavior. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. SETOR FINANCEIRO E A OCORRÊNCIA DE CRISES 

O sistema financeiro funciona como um coração para a economia e suas 

crises são como ataques cardíacos que representam perigos para a economia como um 

todo (Calin e Soskice, 2015). Este sistema financeiro é formado por bancos, 

emprestadores e tomadores que são estruturados de modo a permitir relações de trocas 

de valores que financiam os setores produtivos da economia. Sendo assim, uma vez que 

este é o setor mais interligado com os demais setores funcionais da economia, uma crise 

no setor financeiro é capaz de impactar toda a economia.  

Existem diversos benefícios em manter a dinâmica e as relações da 

economia, no entanto, quanto mais inter-relacionada esta for, mais vulnerável ela estará 

a problemas. Summers (2000), assinalou que mercados nem sempre funcionam 

perfeitamente, por uma série de fatores como a existência de risco moral, seleção 

adversa e assimetria de informação, por exemplo. Isso faz com que os sistemas 

econômicos estejam sujeitos a momentos de expansão e declínio, que se intercalarão 

conforme as decisões que forem tomadas pelos agentes ao longo do tempo. 

Essa alternância entre momentos de expansão (boom) e declínio (burst) 

geram os que conhecemos como ciclos. Na economia real, os ciclos são mensurados por 

flutuações do produto econômico (PIB), nível de empregos, salários e inflação. Em 

paralelo aos ciclos econômicos existem os ciclos financeiros que tem seus altos e baixos 

relacionados ao nível de crédito e ao valor das contrapartes (por exemplo, dos imóveis). 

Uma importante diferença entre esses ciclos é que, enquanto que para mensurar os 

ciclos econômicos existem metodologias aceitas por diversos acadêmicos, não existe 

uma única para a mensuração dos ciclos financeiros. Outra diferença entre eles, 

conforme assinalado por Carlin e Soskice (2015) é que os primeiros costumam ter 

períodos mais curtos de flutuações, enquanto que os demais são caracterizados por 

perdurarem mais, conforme pode ser visto na figura 1. Os bancos são agentes 

fundamentais no ciclo financeiro, tanto na figura de tomadores como na figura de 

credores de empréstimos. 

Na figura abaixo, o ciclo financeiro (1) foi mensurado a partir das variáveis 

de volume de crédito real, relação de crédito com PIB e preços de imóveis. O ciclo 

econômico (2) foi mensurado considerando flutuações no produto real da economia em 



10 
 

um período de um a oito anos. Segundo o relatório do Bank for International 

Settlements (BIS), “os ciclos financeiros identificados desta forma estão fortemente 

associados a crises bancárias de caráter sistêmico com sérios danos econômicos” (2014, 

em tradução livre). 

 

Figura 1 - Ciclos Econômico e Financeiro nos Estados Unidos 

Fonte: M. Drehman, C. Borio e K Tsatsaronis, “Characterising the financial cycle: don’t lose sight of the 

medium term”, obtido na publicação nº 380 do BIS 

A existência de ciclos implica no conhecimento de que um período de 

expansão do mercado será comumente seguido por outro de declínio. Sabe-se também 

que, enquanto os crescimentos ocorrem de forma lenta e demorada, as quedas 

acontecem abrupta e repentinamente. Boldrin e Levine (2001) consideram, no entanto, 

que esses pontos de viradas são essenciais para o desenvolvimento econômico, isso 

porque fomentam a criação de novas metodologias e tecnologias que serão benéficas no 

longo prazo, mesmo que sejam ruins no momento em que ocorre a crise. 

Muitos autores relacionam os momentos de expansão e declínio à 

quantidade e qualidade das informações de mercado que estão disponíveis para os 

agentes. Segundo Farboodi e Veldkamp (2016), o setor financeiro tem a 

responsabilidade de utilizar as informações a que têm acesso, avaliando os riscos 

existentes e suportar assim decisões de investimento. Isso implica que quanto mais 

escassa for a informação mais os agentes buscam conhecer quanto os ativos valem 

independentemente do mercado. Os avanços tecnológicos se mostram eficientes em 

difundir essas informações e, por isso, proporcionar transformações no setor 

econômico-financeiro.  

Zeira (1999) apresenta que os principais entendimentos sobre essas 

flutuações são a especulação irracional – “um efeito psicológico em massa intensifica 

tanto a expansão quanto o declínio” (em tradução livre) – e a liberalização financeira – 
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flexibilização de alguma regra vigente no setor econômico-financeiro. Em seu artigo, 

ele conclui que essas informações desconhecidas têm implicações nos mercados uma 

vez que levam à exploração de um mercado até então desconhecido. 

Mas como as informações detidas pelos agentes pode interferir no 

desempenho da economia? E por que a recuperação é mais lenta que o declínio? O 

artigo Sloow Boom, Sudden Crash de Laura Veldkamp, 2005, apresenta uma síntese do 

fluxo do ciclo econômico a partir das informações de mercado, bem como suas 

implicações: 

Quando investidores acreditam que o estado está bom (alta probabilidade de 

retorno positivo), muitos investimentos geram uma grande quantidade de 

informações. Se o estado mudar para ruim, os investidores rapidamente 

percebem que este mudou. Os níveis de investimento caem e as taxas de juros 

aumentam. Quando o estado é ruim e muda para bom, os baixos níveis de 

investimentos que prevaleceram criam uma pequena amostra de dados. Uma 

maior incerteza desacelera as reações e a mudança de posicionamento [dos 

investidores]. O resultado é um crescimento gradual. (Tradução livre) 

Um agravante para esse comportamento é o tamanho das firmas e dos 

investidores no mercado. Quanto menores eles forem, menor será a chance de obterem 

informações reais sobre a situação financeira da outra parte dos investimentos. Supondo 

um investidor individual sem muito acesso a informações de mercado, ele precisará 

acreditar nas informações que forem disponibilizadas, seja pela própria firma, seja pelos 

intermediadores. Este investidor possivelmente estará mais propenso a confiar nas 

informações quando o período econômico for de expansão e mais desconfiado quando 

estiver se recuperando de uma crise. Na primeira situação ele deve manter o nível de 

investimentos alto, já na segunda ele tende a não realizar tantos investimentos. 

Sabendo do papel chave do setor financeiro na economia real, é possível 

prever que quando ocorrerem resultados negativos no mercado financeiro estes 

transbordarão para a economia real, fazendo com que uma crise inicialmente originada 

no setor financeiro leve a uma crise no setor real da economia. Isso faz com que, em 

geral, sinais de deterioração do mercado financeiro sejam alertas para uma provável 

crise econômica que afetará toda a sociedade. 

Mas como se percebe que está em meio a uma crise financeira? A 

ocorrência de crises financeiras e a busca por anteceder as viradas no ciclo financeiro 

levaram diversos acadêmicos a estudar o assunto. Feldstein (1991) pondera que existem 

diversas causas potenciais para ocorrerem crises financeiras, mas que também é grande 

a possibilidade de controles que mitigam o risco – ou pelo menos as consequências – da 
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ocorrência destas. Benjamim Friedman (1991) assume que “é difícil especificar com 

precisão o que é uma crise financeira, mas a maioria das pessoas no mundo das finanças 

e negócios acredita que a reconheceria caso passasse por uma”. Já Rudiger Dornbush 

(1991) lista três ingredientes essenciais para que ocorra uma crise: (i) vulnerabilidade do 

mercado; (ii) consciência de que os rumos podem mudar e arriscar para ganhar mais; e 

(iii) medo de que passe o momento certo de sair de uma operação para evitar perdas 

maiores. Todos eles ligados ao acesso à informação por parte dos agentes. 

A ocorrência de transbordo dos efeitos de uma crise é explicada por 

Summers (2000) que enumera algumas explicações para tal: (i) efeitos da iliquidez de 

mercado; (ii) irracionalidade dos investidores, como pânico e o efeito manada; e (iii) 

reputational externalities que afetam as expectativas dos investidores sobre todo o 

mercado, independentemente de onde ocorreu o problema. Todos esses podendo 

intensificar o problema inicial. 

O presente trabalho busca entender como a existência de risco moral, mais 

especificamente uma distorção sobre as informações dos investimentos, é capaz de 

impactar no resultado de um determinado sistema econômico-financeiro, causando tanto 

um boom quanto levando a uma crise no setor financeiro. Para tal, revisaremos as 

distorções de informação que antecederam a crise financeira de 2008, a fim de buscar 

insumos para modificar um modelo teórico de intermediação financeira com base no 

que foi observado na recente crise. A partir dessa modificação no modelo, mostraremos 

que ela possibilita um aumento do produto mas que, posteriormente, gera uma queda 

que dá início a uma crise. Levantaremos também possíveis controles para mitigar 

distorções que levem a crises. 

A próxima seção traz um levantamento histórico dos acontecimentos do 

mercado financeiro no período entre as maiores crises financeiras recentes 

(aproximadamente 90 anos) e também retrata o que a sociedade viveu na crise que 

eclodiu em 2008, levantando nesta etapa as principais distorções de informação para 

serem consideradas no modelo que será trabalhado. Na terceira sessão apresentamos um 

modelo teórico já existente e, então, fazemos uma adaptação na participação dos agentes 

em linha com o que foi observado no último colapso, fazendo com que essa variação 

leve inicialmente à expansão da atividade econômica, mas que também ocasione uma 

crise na economia estudada. Por fim, é apresentada a conclusão, uma análise 
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comparativa das sessões prática e teórica e os aprendizados para evitar novas crises 

originadas dos mesmos erros cometidos anteriormente. 

 

 

2. UM PANORÂMA ECONÔMICO 

 

O início do século XX foi marcado por muitas mudanças de 

comportamento. O padrão de consumo enaltecia uma vida luxuosa e próspera e, 

economicamente, era adotada a ideologia que considera o bem estar como natural ao 

capitalismo. Apesar de toda a euforia, em 24 de outubro de 1929 ocorreu a quebra da 

bolsa de Nova York, que originou uma longa crise financeira trazendo a necessidade de 

o mercado se reinventar para voltar a crescer. A sequência desta crise foi um período de 

estabilidade, expansão e inovação para as maiores economias do mundo. Isso fez com 

que toda a literatura sobre crises até o início dos anos 2000 se baseasse em teorias e 

lembranças do que aconteceu na Crise de 29, com a impressão de que era muito difícil 

outra queda ocorrer. O cenário só mudou com a crise do subprime no fim da década. 

A seguir, uma avaliação dos anos que se sucederam à crise de 29 até a 

próxima crise financeira, em 2008. 

 

 

2.1. Boom: A evolução do mercado financeiro pós 1929 

 

As primeiras décadas que sucedem a crise de 1929 pouco representam da 

grande reviravolta pela qual esse mercado passou no período, pode-se considerar que o 

modelo bancário conhecido até então foi desconstruído para que um novo pudesse 

surgir. As inovações foram diversas não só no âmbito de produtos e serviços bancários, 

mas também na estrutura do sistema tanto executor quanto regulador, baseados 

principalmente em avanços tecnológicos. 

Em um levantamento histórico, na década de 50 surgiram os CDBs 

(certificado de depósito bancário) e se desenvolveu o mercado interbancário de reservas 

nos Estados Unidos. Anos depois, na década de 70, a alta volatilidade de preços, taxas 

de câmbio e juros no mundo levou à necessidade de mudanças do setor que atendessem 

às novas demandas. A nova organização do mercado não mais trabalhava com recursos 
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financeiros, mas principalmente, negociava os riscos envolvidos nesse negócio 

(Carvalho, 2005). 

Essas transformações possibilitaram, por exemplo, a negociação de papéis 

de curto prazo – comercial papers – diretamente entre firmas e investidores, sem a 

utilização do banco como intermediador, utilizando-se do mercado de títulos. Com os 

mercados de derivativos vieram também as preocupações com os riscos que os bancos 

estavam mantendo em seus balanços, tal preocupação teve como resposta a criação do 

processo de securitização que levou consigo também o mercado de financiamento 

hipotecário até então mantido pelos bancos de poupança. F.C. Carvalho descreveu que 

Nesse novo mercado, as instituições financeiras apenas originam 

empréstimos, empacotam-nos e os revendem a investidores [...]. 

Securitização aqui significa transformar ativos que antes permaneciam nos 

balanços dos bancos em ativos que possam ser negociados com investidores. 

(p. 131, 2005) 

Mas as inovações não se limitaram à criação de novos produtos, a década de 

80 foi marcada pela desregulamentação do mercado bancário com o objetivo de 

fomentar a competitividade e os novos negócios. Foram realizados incentivos (como a 

equalização da regulamentação bancária) para que os bancos atuassem em territórios 

além dos seus naturais. A tecnologia revolucionou os processos de back-office, as 

possibilidades de análise dos clientes (por exemplo com o desenvolvimento do credit 

score) e as possibilidades de atendimento ao consumidor. 

O setor passou por um forte processo de concentração, segundo dados do 

Oxford Handbook of Banking no período de 1979 a 1994, um terço das instituições 

bancárias norte americanas deixaram de existir (aconteceram cerca de 11.500 fusões e 

aquisições em 20 anos) enquanto que, seguindo no sentido contrário, nesse período o 

volume financeiro negociado se manteve em acelerado crescimento. 

Todas essas mudanças resultaram em um sistema bancário totalmente novo, 

que em 2007 suportava nos Estados Unidos e Europa, em produtos de crédito 

estruturado, cerca de $ 2,6 trilhões contra o volume de $ 500 bilhões em 2000, segundo 

dados do Fundo Monetário Internacional (FMI). O sucesso desses produtos se dava de 

duas formas, para os investidores por oferecerem retornos mais atrativos e para os 

bancos pela possibilidade de reduzir o capital regulatório alocado. Com todas as 

inovações desenvolvidas, a impressão que se tinha era de que todos os riscos estavam 
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compartilhados entre os envolvidos e, portanto, essas operações tinham a melhor 

relação possível entre risco e retorno. 

 

 

2.2. Burst: O que aconteceu em 2007-09? 

 

O período pré crise foi marcado por diversas criações de produtos e 

formatos de operação, todos eles capazes de oferecer mais crédito para a população e 

maiores retornos para os investidores e bancos. De forma resumida, qualquer investidor 

que adquirisse uma combinação de ativos classificada como de ótima qualidade tinha 

razão de acreditar que era um investimento seguro  sem grande risco de inadimplência 

(Brunnermeier, 2009), mas como apresentado na sequência a estrutura dessa 

composição era muito mais complexa do que aparentava. 

Esse novo mundo de possibilidades que aqueceu o mercado financeiro, 

levou a um período de grande expansão, com negociações constantes e lucros além do 

esperado para todos os agentes. Um discurso feito pelo CEO do Citigroup em Julho de 

2007 ficou famoso por ter antecedido uma mudança brusca no rumo dos mercados ao 

relembrar a analogia keynesiana entre bolhas e música:  

When the music stops, in therms of liquidity, things will be complicated.  

But as long as the music is playing you’ve got to get up and dance.  

We’re still dancing. 

Quando a música parar, em termos de liquidez, as coisas ficarão complicadas. 

Mas enquanto a música estiver tocando você tem que se levantar e dançar. 

Nós ainda estamos dançando. 

[Tradução livre] 

Mas, conforme previsto por Chuck Prince, as coisas tendiam a ficar 

complicadas e afetar a liquidez do sistema. No terceiro semestre de 2007, pela primeira 

vez, a ‘música parou de tocar’ e o mundo começou a vivenciar a crise financeira com os 

maiores danos de escala desde aquela vivida em 1929. 

O primeiro banco que sofreu os efeitos desse colapso financeiro foi o inglês 

Northern Rock, em 2007. A crise, no entanto, foi muito maior que o problema com o 

banco inglês atingindo muitas instituições, principalmente nos Estados Unidos. Após o 

primeiro caso, seguiu-se uma onda de bancos com necessidade de socorro por falta de 

recursos próprios, conforme apresentado na Tabela I. 
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Data Banco 

set/07 Northern Rock 

mar/08 Bear Stearns 

jun/08 IndyMac Bank 

jul/08 Fannie Mae 

jul/08 Freddie Mac 

set/08 American International Group (AIG) 

 set/08 Washington Mutual (WaMu) 

set/08 HBOS 

set/08 Bradford and Bingley Bank 

out/08 Lehman Brothers 

out/08 UBS 

out/08 Merril Lynch 

nov/08 Citigroup 

nov/08 Royal Bank of Scotland 

Tabela 1 - Principais Bancos impactados pela crise 

Fonte: Oxford Handbooks – Elaboração Própria 

A crise iniciada nos bancos afetou toda a economia originando uma recessão 

econômica de proporções mundiais. Em termos gerais, entende-se como recessão a 

existência de dois ou mais trimestres consecutivos de recuo na atividade econômica, o 

que é pouco comum em países desenvolvidos. Para se ter uma ideia, nos Estados 

Unidos, desde 1947 tiveram apenas três momentos que se caracterizaram como 

recessões, todas elas antes da década de 60. Em 2007, porém, a queda da atividade 

econômica foi brusca. De acordo com o NBER os efeitos negativos da crise do 

subprime se estendeu de Abril de 2007 a Fevereiro de 2009, como mostra o gráfico 

abaixo: 

 

Figura 2 - Variação Percentual do PIB trimestral americano de 1995 a 2015 

Fonte: Bureau of Economic Analysis – Elaboração própria 

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

1
9

95
q

1

1
9

95
q

4

1
9

96
q

3

1
9

97
q

2

1
9

98
q

1

1
9

98
q

4

1
9

99
q

3

2
0

00
q

2

2
0

01
q

1

2
0

01
q

4

2
0

02
q

3

2
0

03
q

2

2
0

04
q

1

2
0

04
q

4

2
0

05
q

3

2
0

06
q

2

2
0

07
q

1

2
0

07
q

4

2
0

08
q

3

2
0

09
q

2

2
0

10
q

1

2
0

10
q

4

2
0

11
q

3

2
0

12
q

2

2
0

13
q

1

2
0

13
q

4

2
0

14
q

3

2
0

15
q

2

US GDP percent change based on current dollars 



17 
 

As consequências da crise podem ser vistas no gráfico acima, mas o que 

levou o sistema bancário chegar ao ponto em que chegou? 

Alan Blinder (2013), em seu livro After the music stopped elenca os maiores 

responsáveis pela crise de 2007–2009: 

I. Bolha de Preços: grandes desvios nos preços dos ativos em relação ao seu 

valor fundamental que duram tempo suficiente para parecerem um novo 

preço de equilíbrio 

II. Alavancagem em Excesso: volume de empréstimos muito maiores do que 

os volumes captados pelas instituições, com utilização de ferramentas 

contábeis para se manter em conformidade com os limites regulatórios 

III. Regulação Financeira Frouxa: alinhado com o momento econômico de 

livre mercado, os reguladores foram pouco efetivos em avaliar os riscos 

das novas operações em andamento, seja com a inexistência de regras para 

todos os produtos oferecidos, seja pela ineficaz fiscalização das regras 

existentes 

IV. Má Conduta com Empréstimos de Alto Risco: garantias “não tão boas 

assim” sendo utilizadas para aumentar os volumes de empréstimos, por 

meio de uma complexa estrutura de pagamentos 

V. Complexidade excessiva das estruturas dos ativos: complexidade e 

opacidade eram os pilares das novas operações, reduzindo a concorrência e 

aumentando os lucros 

VI. Agências de Rating: Avaliações sobrevalorizadas dos ativos negociados, e 

status quo de oráculos financeiros dado às agências 

VII. Sistemas de Compensação: Incentivo a operar de forma mais arriscadas de 

modo a aumentar os lucros para os negociadores. 

Uma bolha é caracterizada como um grande e demorado desvio nos preços 

de determinado ativo em relação ao seu valor fundamental, seu tempo de duração deve 

ser longo o suficiente para que passe a confundir os investidores que passam a acreditar 

que houve uma mudança no valor fundamental do ativo em questão. Apesar de não ser 

fácil identificar uma bolha, post facto se tornam perceptíveis diversos pontos que 

possibilitariam essa identificação. Na bolha imobiliária, por exemplo, as curvas de 

preços medidas por diferentes índices traziam resultados diferentes, mas, como 

colocado por Blinder (2013), os agentes não avaliavam vários índices em comparativo, 
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cada um tinha uma preferência e acompanhava este individualmente. A única certeza 

sobre bolhas especulativas é de que elas eventualmente estourarão, como no caso, 

estouraram. 

Alavancagem é uma prática muito comum – em especial no setor financeiro 

– que tem o objetivo de aumentar os retornos em investimentos, sendo capaz de gerar 

resultados maiores em momentos de expansão, mas também de gerar perdas maiores 

nos momentos de declínio. De forma simplificada, o funcionamento de um banco 

consiste em “tomar emprestado” de seus depositantes e “investir” em empréstimos para 

outros tomadores, esse é o desenho mais básico de alavancagem. Por que, então, este foi 

um vilão para a crise de 2008? O problema tem por base o excesso na alavancagem, 

com o objetivo de obter mais retornos. O complicante é que, para possibilitar esse 

excesso, as instituições criaram produtos e ferramentas contábeis (ativos off balance, 

structured investment vehicles, opções com alavancagem sintética, etc) que permitiam 

uma alavancagem muito maior do que a permitida na regulação original mas se 

mantendo na legalidade, possibilitando assim inovações no setor e oxigenando suas 

atividades. O resultado era um sistema super-alavancado e a certeza posterior de que era 

necessário reduzir essa alavancagem muito antes do ponto a que ela chegou. 

A situação acima mencionada poderia ter sido evitada com uma ação dos 

reguladores da atividade financeira (eram quatro nos EUA na época). A regulação existe 

por alguns motivos como a prevenção de colapsos, o controle para evitar o contágio em 

situações de problemas entre uma instituição e as demais, a redução dos custos para a 

sociedade e outros, ou seja, seu objetivo principal é garantir a segurança do sistema. Os 

reguladores, no entanto, não se posicionaram em relação ao novo formato do sistema, 

nem ao menos quando produtos novos e pouco conhecidos mais que dobraram suas 

participações em poucos anos (dando sinais de que tal crescimento só aconteceria sob 

redução da qualidade). Em partes o descaso dos reguladores estava alinhado com a 

posição de livre mercado e fomento à inovação que vigorava no momento. Mais 

complicado que a pouca regulação do mercado bancário tradicional, os bancos de 

investimentos e todo o sistema que foi criado na época (conhecido hoje como shadow 

banking system) não estavam sujeitos às regulamentações vigentes, em dado momento 

os reguladores foram proibidos de interferir nessas negociações. O grande aprendizado 

sobre este ponto é que era necessário regular melhor o sistema financeiro, tanto 
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reformando a regulamentação já existente quanto incluindo nela todos aqueles que 

fizessem parte direta ou indiretamente do sistema. 

Os empréstimos de alto risco eram aqueles cujas garantias eram 

consideradas subprime, de forma mais clara, elas eram avaliadas como “não tão boas 

assim”. A ideia que permeia os empréstimos para quem não é tão bem avaliado é, in 

natura, boa, uma vez que busca financiar agentes que não teriam oportunidades no 

mercado tradicional. O problema é que foram considerados como subprime não apenas 

os tomadores “quase bons”, mas qualquer um que estivesse disposto a tomar um 

empréstimo e pagar por isso, tendo em favor deles uma complexa estrutura de 

pagamentos que permitia a rolagem da dívida diversas vezes. Quando operações de alto 

risco e complexidade são viabilizadas para agentes com poucos conhecimentos, a 

chance de perder o controle é grande e as consequências disso deveriam ter sido 

observadas antes de criar portfólios tão grandes com garantias subprime, seja pelos 

intermediadores, seja pelos reguladores. 

Em meio a todas as novas criações do mercado, os agentes financeiros 

enxergaram possiblidades de novos desenvolvimentos que trariam segurança aos 

investidores e, claro, maiores retornos para os intermediários. O bom funcionamento 

dessas novas invenções dependia de dois fatores: complexidade e opacidade. O primeiro 

está ligado ao fato de que quanto mais complexo e customizado for o ativo negociado, 

mais difícil será para o investidor de comparar o valor pago com outros ativos, dessa 

forma reduzindo a competitividade do setor. O segundo está ligado ao fato de que com 

tantas divisões e junções para formar um único ativo financeiro, em dado momento 

deixa de ser claro onde o valor está sendo de fato investido, ou seja, o lado real dos 

investimentos se perde na montagem da estrutura. Enquanto o mercado está em 

expansão a complexidade e a opacidade são benéficos, mas quando ocorre um problema 

e há uma queda nos preços, muitos dos agentes não sabem o que compõe seus ativos e 

nem como recuperar seus investimentos. O pânico gerado por essa desinformação leva 

não só aqueles que já estão sofrendo perdas em seus ativos a resgatarem as aplicações, 

mas sim todos que não sabem responder os detalhes sobre elas. Na crise de 2008 essa 

era a situação de praticamente todos os investidores. 

As agências de rating existem com o objetivo de avaliar a qualidade dos 

ativos que estão sendo negociados e assim assegurar todos os agentes de que estão 

fazendo o melhor negócio possível. Alguns fatores, no entanto, levaram as avaliações 
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das agências a serem descuidadas, fazendo com que elas afirmassem que determinado 

ativo é o melhor possível (conhecido como AAA) mesmo que ele não seja. Os 

principais motivos são o sistema de incentivos (pagamentos) das agências, a 

possibilidade de os agentes financeiros negociarem a avaliação que seus ativos 

receberiam, a competição entre as diferentes agências e, principalmente, o status quo de 

oráculos que as agências ganharam, fazendo com que sua avaliação fosse considerada 

ideal por todos os agentes envolvidos. Todas essas motivações poderiam ter sido 

mitigadas de diversas formas, mas não foram. 

Por fim, naquele momento o sistema de incentivos daqueles que operavam 

no mercado financeiro prezava mais pela quantidade de negócios fechados do que pela 

qualidade destes. Os intermediadores passaram a ser incentivados, assim, a operar em 

um formato de go-for-broke. Em outras palavras, uma vez que os agentes financeiros 

estão operando apenas com o “dinheiro dos outros” sua preocupação é em realizar mais 

negócios e garantir as comissões dado que em caso de perdas eles não as absorverão. O 

ideal, neste caso, seria regulamentar esses sistemas de incentivos, de modo a proteger 

não apenas os lucros dos agentes financeiros (seja os negociadores em si, seja os 

conselhos diretores das instituições) mas também os interesses da sociedade como um 

todo. 

A figura 3, adaptada do livro After The Music Stopped, apresenta o modelo 

de negócios vigente no período pré crise, contendo todas os desdobramentos 

considerados responsáveis pelo estouro da crise financeira. 
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Figura 3 Estrutura do mercado financeiro pré crise 

Fonte: After The Music Stopped (Allan Blinder, 2013) – Elaboração Própria 

Blinder (2013) resumiu esse processo no formato de uma simples receita de 

bolo, se juntarmos todos os ingredientes e misturá-los, com esse resultado fazer uma 

nova separação e misturar com alguns ingredientes diferentes e seguirmos desta forma 

repetidamente teremos um resultado com grande quantidade disponível mas poucos 

resquícios dos sabores originais, tal qual ocorreu com o mercado que, no fim das contas 

tinha como resultado uma alta alavancagem e uma grande bagunça financeira. 

A próxima seção apresenta um modelo teórico de intermediação financeira e 

aplica as principais distorções de informação elencados acima, determinando um novo 

estado de equilíbrio insustentável e mostrando, posteriormente, como essas distorções 

podem levar a uma crise. 

 

 

3. DA PRÁTICA PARA A TEORIA 

 

A presente seção tem por objetivo modificar um modelo teórico 

desenvolvido por Bengt Holmstrom e Jean Tirole, e utilizar o modelo modificado para 

capturar alguns elementos geradores de crises, bem como buscar alternativas de 

correção  de falhas e de redução da probabilidade de ocorrência de crises no futuro. 
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Os economistas Bengt Holmstrom e Jean Tirole – ganhadores do prêmio 

Nobel de Economia em 2016 e 2014, respectivamente – publicaram em 1997 no The 

Quarterly Journal of Economics o artigo Financial Intermediation, Loanable Funds, 

and The Real Sector, no qual discutem possibilidades de financiamento de projetos para 

firmas com restrição de capital fazendo uso de um modelo de intermediação financeira 

que reúnes três agentes: firmas, investidores e intermediadores (bancos). 

No artigo as firmas têm o papel de desenvolver projetos, enquanto os 

investidores são a fonte de financiamento para que tais projetos sejam passíveis de 

execução. Os bancos por sua vez fazem um papel de intermediação entre firmas e 

investidores, mas também contam com recursos próprios para investir nas firmas. As 

firmas têm acesso às mesmas tecnologias, e a única diferença entre elas é o volume de 

capital próprio inicial (A). A economia possui um grande número de firmas, bancos e 

investidores. 

De modo mais preciso, cada firma pode desenvolver um projeto e os 

projetos requerem uma quantidade de capital I > 0 para serem colocados em prática. Em 

algumas situações, o capital próprio das firmas é insuficiente para financiar todo o 

projeto (A < I), portanto elas necessitam de um volume (I - A) de capital externo. 

Existem três tipos de projetos, de diferentes qualidades. A qualidade de um projeto é 

medida pela sua probabilidade de sucesso que pode ser alta (Ph) ou baixa (Pl), e pela 

existência de benefícios privados que podem ser apropriados pela firma. As firmas têm 

o poder de individual e “secretamente” escolher um projeto com menor probabilidade 

de sucesso com o objetivo de ganhar um maior benefício privado, caracterizando um 

problema de risco moral. A firma tem o poder de escolher entre três projetos, a Tabela 2 

formaliza o problema de risco moral das firmas ao escolher qual versão de projeto que 

ela colocará em prática. 

Projeto Bom 

Ruim I 

Baixo benefício 

privado 

Ruim II 

Alto benefício 

privado 

Benefício 

Privado 
0 b B 

Probabilidade 

de sucesso 
Ph Pl Pl 
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Tabela 2: Versões de projetos executáveis pelas firmas 

Um projeto bem sucedido gera um benefício igual a R, o qual é distribuído 

entre a firma e os financiadores do projeto, que incluem os investidores e, 

potencialmente, os bancos. Não existe problema de risco moral na distribuição dos 

benefícios de um projeto bem sucedido, o risco moral só existe na escolha do projeto a 

ser implementado. É em relação a este risco moral que os bancos podem trazer um 

benefício. Mais precisamente os bancos podem monitorar os projetos, e este 

monitoramento impedirá, por hipótese, que o projeto Ruim II seja escolhido pela firma. 

No entanto, o monitoramento feito pelos bancos também está sujeito a um problema de 

risco moral: “Um elemento chave (...) é assumir que o monitoramento tem custo 

privado, o intermediário terá que pagar uma quantia não verificável c > 0 com o intuito 

de eliminar o projeto B” (HOLMSTROM, 1997).  

Por hipótese, as firmas não podem monitorar umas às outras, seja por não 

terem o capital suficiente para passar credibilidade aos investidores, seja por não terem 

os conhecimentos técnicos necessários para realizar tal função. A escolha do projeto não 

é observável para os investidores, no entanto, todos agentes observam o resultado do 

projeto. 

Um último elemento do modelo é a existência de uma oportunidade 

alternativa de investimento, que gera um retorno bruto igual a γ por unidade de capital 

investido. Podemos pensar nesta alternativa como um investimento no mercado externo. 

 

Figura 4 Distribuição dos Projetos Financiados - Elaboração Própria 

Dentre as diferentes possibilidades de investimentos, conforme apresentado 

na figura 4, as firmas podem ser divididas em quatro grupos. Aquelas firmas que tem 
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capital próprio maior do que a necessidade de investimento pode se autofinanciar (área 

verde), aquelas que tem alto capital próprio mas não em volume maior que I conseguem 

financiamento diretamente com os investidores (área azul claro), já as firmas com pouco 

capital próprio necessitam dos bancos para intermediarem os financiamentos com os 

investidores (região azul escuro) e, por fim, um grupo de firmas não tem capital próprio 

a oferecer e, portanto, não conseguem se financiar. Na nossa análise, seguimos 

Holmstrom e Tirole e  restringimos a nossa atenção àquelas firmas que necessitam de 

ambos os financiadores disponíveis (bancos e investidores) para efetivarem seus 

projetos, ou seja,  à região de parâmetros abaixo 

  𝑃ℎ𝑅 − 𝛾𝐼 > 0 >  𝑃𝑙𝑅 − 𝛾𝐼 + 𝐵                                                              (1) 

 𝑏 + 𝑐 < 𝐵                                                                                                (2) 

A primeira restrição estabelece que o retorno de um projeto com alta 

probabilidade de sucesso, mesmo quando se desconta o valor investido, é positivo. Por 

outro lado, o retorno de um projeto com baixa probabilidade de sucesso, inclusive se 

somarmos o alto benefício privado, é negativo. A segunda restrição estabelece que o 

custo de monitoramento do banco é menor do que a diferença entre os benefícios 

privados. Isto garante que os bancos têm um papel positivo a cumprir nesta economia. 

O objetivo em termos maximização de surplus é obter um cenário no qual a maior 

quantidade possível de projetos de alta qualidade são financiados. 

Considere agora a situação em que uma firma que necessita de recursos para 

financiar um projeto. Este projeto vai ser financiado pelos bancos e pelos investidores. 

Avaliaremos  primeiramente o papel dos intermediadores (bancos). Na análise que 

segue, assumimos que os bancos que fazem a intermediação financeira operam em 

concorrência perfeita, ou seja, que têm lucro econômico zero (π = 0). A função de lucro 

dos bancos é igual a 

𝜋 = 𝑃ℎ𝑅𝑚 − 𝑐 − 𝛾𝐼𝑚 

onde Rm é a parcela do retorno destinada ao monitorador, γ é a taxa de 

mercado para outros investimentos (custo de oportunidade), e Im é o capital investido 

pelos monitoradores. Para que o banco fique indiferente entre monitorar e não monitorar 

um projeto, ele precisa receber um retorno Rm igual a 𝑐
∆𝑃⁄  , onde ∆𝑃 = 𝑃ℎ − 𝑃𝑙 . Se 
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definimos como 𝛽 a taxa de retorno bruta do banco, temos que o investimento Im 

consistente com esta taxa de investimento é igual a 
𝑃ℎ𝑅𝑚

𝛽⁄ . Substituindo estes valores 

na expressão de lucro do banco, obtemos que a taxa de retorno bruta é igual a 𝛽 =
𝑃ℎ

𝑃𝑙
𝛾 e 

o investimento correspondente é 𝐼𝑚(β) =
𝑃𝑙𝑐

∆𝑃𝛾⁄ . 

Podemos analisar agora a participação dos investidores. Iniciamos com a 

suposição de que os investidores são pequenos e não têm acesso a informação, ou seja, 

não podem monitorar as firmas tal qual os bancos farão. Eles demandam uma taxa de 

retorno γ, que representa o custo de oportunidade de investir nestes projetos em vez de 

em outros ativos do mercado. O capital investido por eles deve completar o volume 

necessário para a realização do projeto descontando os volumes investidos pela própria 

firma e pelo intermediador: 𝐼𝑢 = 𝐼 − 𝐴 − 𝐼𝑚(𝛽). 

Na análise que fizemos do monitoramento dos bancos, assumimos 

implicitamente que a firma recebia um retorno Rf que garantia que ela prefere escolher 

entre um projeto de alta qualidade e um projeto de baixa qualidade que gera um 

benefício privado igual a b. Podemos desconsiderar o projeto de baixa qualidade que 

gera um benefício privado igual a B porque o monitoramento do banco impede que este 

projeto seja escolhido. Para que isto ocorra, a firma deve receber um retorno Rf igual a 

𝑏
∆𝑃⁄ . Temos, portanto que o retorno dos investidores é igual a 𝑅𝑢 =  𝑅 − 

(𝑏 + 𝑐)
∆𝑃⁄ . 

Com este retorno, um investidor está disposto a financiar um projeto se, e somente se, 

 𝛾[𝐼 − 𝐴 − 𝐼𝑚(𝛽)] ≤ 𝑃ℎ𝑅𝑢, que pode ser reescrito como 
                             

𝐴 ≥ 𝐼 −
𝑃ℎ

𝛾
∗ (𝑅 −

(𝑏 + 𝑐)

Δ𝑃
) −

𝑃ℎ𝑐

Δ𝑃𝛾
≡ 𝐴(𝛾, 𝑐) 

 

A equação 3 representa o capital mínimo a ser investido pelas firmas para 

que, estando todas as condições do modelo atendidas, o processo de intermediação 

financeira gere um retorno suficiente para ser divido entre todos os agentes e garantir 

um surplus positivo para a sociedade. A figura 4 descreve a distribuição das firmas em 

relação às fontes de investimento, para uma dada distribuição de capital entre as firmas. 

Note que, se definirmos 𝐴(𝛾) = 𝐼 −
𝑃ℎ

𝛾
∗ (𝑅 −

𝐵

Δ𝑃
), temos que todas as firmas com 

(3) 
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capital próprio acima de  𝐴(𝛾) podem se financiar a custo mais baixo diretamente com 

os investidores sem necessidade de intermediação bancária. 

O produto da economia é igual a 

𝑆0 = Pr (𝐴 ≥ 𝐴(𝛾, 𝑐)) 𝑃ℎ𝑅. 

Tendo em mente particularmente a crise financeira que alimentou a grande 

recessão de 2007-2009 nos EUA, nas próximas seções iremos utilizar este modelo para 

o estudo da uma situação de crise financeira, aplicando algumas das distorções 

percebidas na revisão da literatura pré crise.  

 

 

3.1. Primeiro período: confiança e expansão 

 

Como vimos, agentes buscam formas de inovar a fim de promover a 

expansão econômica. Essa inovação está ligada a mudanças em ferramentas, regras ou 

produtos diferentes. Vamos considerar que a economia em estudo necessita de 

inovações a fim de crescer, ou seja, existe um interesse de financiar uma quantidade 

maior de projetos além das restrições impostas pelo modelo. Esta seção apresenta uma 

forma para que mais projetos possam ser financiados. 

Conforme detalhamentos apresentados a seguir, vamos relaxar a hipótese 

original de que bancos e firmas tomam suas decisões de forma independente, a partir do 

que permitiremos que os bancos sejam divididos em dois tipos: bancos comerciais e 

bancos paralelos. Esses bancos paralelos operarão de forma diferente daqueles 

apresentados no modelo original, arcando com custos menores de monitoramento que 

serão viabilizados por uma coalizão com as firmas que possibilitará a escolha de um 

projeto ruim mediante os ganhos provenientes do benefício privado. Os investidores não 

têm ciência dessa possibilidade de coalizão. As análises que embasam essa modificação 

são apresentadas na sequência.  

No modelo de Holmstrom e Tirole, uma hipótese que reduz problemas de 

risco moral é que firmas e bancos não podem fazer uma coalizão de forma a dividir o 

benefício privado associado a projetos de baixa qualidade. Em paralelo, esta hipótese 

restringe a quantidade de projetos implantados. Nesta seção, o nosso primeiro passo 
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consiste em relaxar esta hipótese. Iremos permitir que o benefício privado não seja mais 

exclusivo para as firmas, mas que elas possam dividi-lo com alguns bancos.  

Os bancos com os quais esta coalizão pode ser feita vão ser chamados de 

bancos paralelos, uma referência aos shadow banks. Iremos assumir também que os 

bancos paralelos têm um custo de monitoramento igual a c0, que é menor que c. Com 

esta hipótese, firmas e bancos paralelos podem fazer um acordo não observável através 

do qual as firmas concordam em dividir o benefício privado associado a um projeto 

Ruim II, ou seja, um projeto com baixa probabilidade de sucesso, mas com elevado 

benefício privado. Em princípio, esta divisão pode dar aos bancos paralelos incentivos 

para comunicarem aos investidores que estão monitorando os projetos, embora não o 

esteja fazendo de fato. 

HIPÓTESE: O benefício privado pode ser dividido por dois agentes, firmas e bancos 

paralelos, sem que os investidores estejam cientes desta possibilidade. 

Para que bancos paralelos e firmas tenham interesse em fazer uma coalizão 

na qual o projeto Ruim II é escolhido, devemos ter 𝑃𝑙(𝑅𝑓 + 𝑅𝑚) + 𝐵 > 𝑃ℎ(𝑅𝑓 + 𝑅𝑚), 

que pode ser reescrito como 𝐵 > 𝑏 + 𝑐0. Como  a equação (2) implica que esta 

condição é satisfeita, temos que a coalizão irá ocorrer. 

Resumindo, nestas condições firmas e bancos paralelos têm um incentivo 

maior de escolher o projeto com menor probabilidade de sucesso do que de fazer 

projetos com surplus positivo. A premissa para que o acordo seja possível é que este 

seja não observável pelos investidores, que só conseguem perceber ex-post uma maior 

quantidade de projetos sendo financiados. De fato, se assumirmos que a fração de 

bancos paralelos é igual a Φ, o produto da economia correspondente é igual a 

𝑆1 =  Φ Pr (𝐴 ≥ 𝐴(𝛾, 𝑐0)) 𝑃𝑙𝑅 + (1 − Φ) Pr (𝐴 ≥ 𝐴(𝛾, 𝑐)) 𝑃ℎ𝑅 

A principal mudança em relação ao quadro em que não existem bancos 

paralelos está na composição do retorno que agora é composto de uma parcela Φ de 

projetos com baixa probabilidade de sucesso e outra parcela (1 – Φ) de projetos com 

alta probabilidade de sucesso. Essa alteração também implica em um capital próprio 

inicial menor que aquele necessário no período sem os bancos paralelos 
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𝐴0 ≥ 𝐼 −
𝑃ℎ

𝛾
∗ ((Φ𝑃𝑙𝑅 + (1 − Φ)𝑃ℎ𝑅) −

(𝑏 + 𝑐0)

Δ𝑃
) − (

𝑃ℎ𝑐0

Δ𝑃𝛾
) ≡ 𝐴0(𝛾, 𝛽) 

Sendo 

𝐴0(𝛾) <  𝐴(𝛾) 

 

Temos então que nesse período (t = 1) mais projetos passam a ser 

financiados, uma vez que os investidores continuam atuando da mesma forma que antes 

enquanto parte dos bancos possui um custo de monitoramento mais baixo. Surge um 

risco moral coletivo (envolvendo firmas e bancos paralelos), fazendo com que aos olhos 

da sociedade os projetos que estão sendo financiados continuam sendo os melhores, 

apesar dos bancos paralelos estarem envolvidos em projetos com baixa probabilidade de 

sucesso. Se assumirmos que o custo de monitoramento é suficientemente baixo e a 

diferença entre as probabilidades de sucesso entre projetos de alta qualidade e projetos 

de baixa qualidade não é muito grande, temos que o produto é maior do que no caso em 

que não existem bancos paralelos. 

 

 

3.2. Segundo período: Estouro da crise 

 

Já no início deste capítulo foi relembrado que a economia tem um perfil 

cíclico, ou seja, períodos de expansão são geralmente seguidos de períodos de declínio. 

A queda da economia em análise é o objetivo da atual seção. 

A redução dos custos de monitoramento inerentes ao modelo de operação 

dos bancos paralelos implica em projetos de menor qualidade sendo financiados. 

Projetos que falham têm R= 0, então, quanto maior for a quantidade de projetos com 

baixa probabilidade de sucesso sendo financiados, maior a chance de redução do 

retorno. Essa mudança está apresentada nos parágrafos que se seguem. 

Primeiramente, vamos desenvolver uma narrativa que ilumine as mudanças 

na percepção dos investidores a respeito do desempenho da economia. Intuitivamente, 

em t = 1 mais projetos passaram a ser financiados em decorrência do acordo fechado 

entre as firmas e os bancos. A cada projeto adicional que tem acesso ao financiamento e 

assim consegue ser executado, inúmeros benefícios podem ser observados. Por 
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exemplo, de imediato, pela nova equação de equilíbrio apresentada, o aumento dos 

projetos necessitará de mais investimentos o que levará também a um aumento no 

volume dos retornos decorrentes destes projetos. Essa melhora geral permite que os 

acordos se mantenham vigentes enquanto os resultados forem positivos. 

No entanto, sabemos que a redução dos custos de monitoramento implica 

em uma maior parcela de projetos com baixa probabilidade de sucesso sendo 

financiados. Retomando as hipóteses básicas do modelo, sabemos que quando um 

projeto falha os retornos são nulos para os agentes e sabemos também que projetos 

piores são definidos por terem uma menor chance de sucesso (Pl). Tendo isso em mente, 

é possível inferir que quanto mais projetos Pl forem financiados em detrimento de 

projetos Ph, mais vezes será possível observar R = 0. 

Desta forma o estado de crescimento e aceleração que surge em t = 1 só se 

mantém viável enquanto a maior parte dos projetos continuarem a ter sucesso, o que 

garante que os investidores receberão sua parcela do retorno sem alteração perceptível. 

No entanto, quanto maior for a quantidade de projetos com menos chances de sucesso 

sendo financiados maior será a probabilidade de ocorrerem prejuízos que acabarão por 

afetar seu retorno, em especial afetando os investidores que não enxergam as alterações 

da dinâmica do mercado. 

Em dado momento a quantidade de perdas incorridas nos projetos 

monitorados pelos bancos paralelos será maior que o normal e chamará a atenção dos 

investidores que, até então, continuavam acreditando que estavam na mesma situação de 

equilíbrio anterior. Individualmente, porém, os investidores continuam sendo incapazes 

de perceber que existe um problema. É possível assumir, então, que essa mudança de 

percepção só acontecerá quando diferentes investidores tiverem a oportunidade de 

trocar informação sobre seus retornos recentes.  

Pode-se supor, por exemplo, que existe um dado investidor, A, que optou 

por operar com um banco paralelo, com retornos esperados da ordem de 𝑃𝑙𝑅. O 

investidor A em determinado momento passa a ter a percepção de que a economia 

passou a ter retornos menores de forma geral. Existe também um outro investidor, B, 

que continuou operando com um banco comercial, onde os projetos tem retornos 

esperados da ordem de 𝑃ℎ𝑅. Ou seja, há uma diferença nos retornos efetivos obtidos 

pelos investidores. 
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 Hipoteticamente em dado momento esses dois investidores se encontram e 

discutem sobre suas percepções do mercado, quando A disser que está sentindo uma 

piora geral, B afirmará não ter tido variações nos seus retornos. Em conjunto, eles serão 

capazes de perceber que há uma diferença entre os retornos que cada um está 

recebendo. Assumindo que a única diferença entre os tipos de investimento que eles 

realizam seja  os intermediadores que operam, esse será o primeiro ponto de 

preocupação para eles. 

Dado esse sinal de alerta, o investidor que estava operando com surplus 

negativo decide buscar informações complementares sobre a execução de seu contrato, 

descobrindo assim que a operação realizada não é a mesma que foi acordada 

inicialmente. A partir dessa situação, o investidor A decide parar de financiar projetos 

através daquele intermediário. Uma vez que os acordos para investimentos são 

fortemente pautados em credibilidade, o investidor A, que teve sua confiança na 

segurança do sistema como um todo abalada, decide não apenas por não trabalhar com 

aquele banco com o qual teve prejuízos, mas deixar de investir em projetos no sistema 

de forma geral, essa decisão é baseada no fato de continuar não sabendo se outros 

bancos operam em conluios, resultado este da opacidade do mercado. 

É razoável assumir que tal qual o investidor A percebeu o que estava 

acontecendo, outros investidores na mesma situação também chegariam a essa 

conclusão. Ou seja, a mudança de percepção ocorre não apenas com um investidor, mas 

com todos aqueles que tiveram retornos menores nos últimos projetos que financiou, ou 

seja, fica claro que parte dos investidores está ficando com surplus negativo enquanto 

outra parte mantém o surplus positivo. Assumindo que a perda de confiança ocorre de 

forma generalizada, bem como a decisão de suspender os investimentos em projetos, o 

produto da economia passa a ser 

                                               (1 − Φ)𝑃ℎ𝑅.                                                  

Essa configuração só é possível pois aqueles investidores que continuaram 

operando com bancos comerciais tiveram sua confiança pouco (ou nada) abalada, 

enquanto que os outros deixam de realizar seus investimentos, tal qual observado no 

caso do investidor A. 
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Figura 5 Evolução do Produto no tempo - Elaboração Própria 

Conforme pode ser visto na figura 5, que apresenta a evolução do produto 

da economia com o passar do tempo, o custo social da ocorrência da crise é agravado 

uma vez que apesar de o crescimento do produto ocorrer de forma gradual com o passar 

do tempo, quando os investidores perdem a confiança nos contratos que tinham e 

suspendem novos investimentos a queda do produto é instantânea e leva a economia a 

um patamar ainda mais baixo que o inicial quando apenas os três agentes faziam parte 

do processo de intermediação. 

A queda é ainda maior do que o patamar inicial, linha tracejada, o que é 

explicado pela relação entre os produtos em t = 2 e t = 0, ou seja: 

(1 − Φ)𝑃ℎ𝑅 <  𝑃ℎ𝑅 

Em t = 0, o produto dependia dos projetos com alta probabilidade de 

sucesso e contava com todos os agentes operando em conformidade, firmas tinham 

incentivos para realizar os melhores projetos e se contentavam com isso e bancos 

monitoravam a um custo c > 0. O último período volta a contar com a operação 

correndo sob as hipóteses básicas de escolha do projeto e monitoramento, no entanto, 

com a quebra de confiança apenas uma parte dos agentes continua operando, o que 

reduz não apenas a quantidade de projetos financiados, mas também reduz o produto da 

economia como um todo, nesse caso são financiados ainda menos projetos que no início 

e, consequentemente, os retornos também caem substancialmente. 
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O grande problema trazido pelo modelo foi a criação de um risco moral 

coletivo, dos intermediários e das firmas, que se mostrou mais perigoso do que os riscos 

morais individuais que esses tinham no modelo original e que eram mitigados pelos 

incentivos que tinham. A nova organização traz a necessidade de um monitoramento 

das atividades dos intermediários, assim como meios regulamentais que impossibilitem 

que dois agentes se juntem para tirar proveito de outros. As possíveis ações de 

mitigação serão discutidas na próxima seção. 

  

 

3.3. Pós crise: meios de recuperar a economia 

 

Neste capítulo apresentamos um modelo de equilíbrio para intermediação 

financeira e fizemos uma variação dele mostrando que a existência de ponto ótimo de 

incentivos e equilíbrio não é suficiente para garantir que não ocorrerão crises. Na 

variação do modelo apresentada os três períodos cruciais foram desenvolvidos: 

estabilização e equilíbrio, inovação e crescimento e, por fim, crise e declínio.  

Sabemos, então, em que condições uma economia em expansão pode chegar 

ao declínio. Mas como acontece a volta de um período de crise para a retomada da 

estabilidade? Em outras palavras, como reiniciar o ciclo? 

O principal impacto decorrente de uma crise financeira como a apresentada 

é a quebra da confiança dos agentes no mercado como um todo, o que impede que 

novas transações ocorram deixando de manter a atividade econômica estável. Na 

situação em análise, a falta de confiança se deu a partir de um risco moral coletivo 

nascido de um acordo entre firmas e bancos. Considerando que os bancos têm o papel 

de monitorar a qualidade dos projetos das firmas com o intuito de mitigar seu risco 

moral de realizar um projeto com surplus negativo intencionalmente para obter um 

benefício privado maior, podemos supor que a solução para mitigar o risco moral 

coletivo que surgiu tenha os mesmos princípios, ou seja, é razoável propor a criação de 

ferramentas para monitorar as atividades dos bancos. 

Uma das alternativas propostas para que os bancos cumpram seu papel de 

monitorar os projetos em sua totalidade é a existência de um órgão regulador externo 

que tenha tanto a possibilidade de ver o todo da operação sem afetar as condições de 

concorrência, quanto tenha incentivos não oriundos do montante de retorno, mas de 
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bem estar econômico para a sociedade. Isso pode ser realizado via auditoria pública ou 

privada das operações de monitoramento, de regulamentação específica para operações 

do mercado bancário ou, ainda, o acompanhamento mais detalhado dos resultados 

gerais de modo a garantir para os investidores que eles não estão operando sem 

conhecer o panorama geral. 

No primeiro caso, a adoção de um processo de auditoria nas instituições que 

intermediam os financiamentos, o maior ganho é reduzir a chance de surpresas em 

operações sendo realizadas de forma diferente do originalmente acordado. Através de 

uma constante avaliação comparativa entre o que se é acordado na teoria com o que é 

realizado na prática é possível avaliar a ocorrência de desvios de diferentes naturezas, 

como por exemplo o ganho de parte do benefício privado oriundo de projetos com 

suplus negativos. Os intermediadores passam, assim, a serem avaliados como credores 

tal qual costumam avaliar a capacidade de pagamento dos seus tomadores, aqueles com 

piores avaliações terão uma redução na sua competitividade fazendo com que a escolha 

do intermediador deixe de ser apenas quantitativa mas também qualitativa. 

Já o caso de regulamentação específica para a atividade está diretamente 

ligado a uma intervenção externa. Ela pode se dar com o estabelecimento de patamares 

mínimos de capital próprio dos bancos para que estes possam intermediar volumes de 

financiamentos condizentes com a sua resiliência a crises financeiras. Essa solução 

muito se assemelha à necessidade de as firmas terem um capital mínimo necessário para 

conseguirem financiar seus projetos, direta ou indiretamente, apresentada no modelo. 

Trata-se de uma ferramenta para mitigar os efeitos das crises, pois garante que mesmo 

com redução dos retornos por conta de projetos de menor qualidade, ainda haverá como 

manter o pagamento dos retornos previamente combinados entre as partes. 

Por fim a obrigatoriedade de prestação de contas, possibilitando o 

acompanhamento detalhado das operações em vigência pode ser efetuado com a 

divulgação recorrente de resultados e balanços das instituições, de forma aberta a 

investidores e firmas, reduzindo a assimetria de informação e, consequentemente, 

dificultando a prática de acordos originados com risco moral. 

Essas ferramentas de controle, como dito, possibilitam que se restabeleça a 

confiança e que a economia volte ao início do ciclo econômico, criando uma nova 

estabilidade. No entanto elas podem não ser suficientes para coibir a ocorrência de uma 

nova crise, sua garantia é de que haja prevenção para que os mesmos motivos não levem 
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a uma nova crise em um curto espaço de tempo. O último capítulo faz um comparativo 

do modelo teórico proposto aqui e das possibilidades de ações discutidas com o que foi 

implementado na crise de subprime. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Ao longo deste artigo foram apresentadas tanto as movimentações 

econômicas observadas nos últimos anos quanto um modelo teórico que visa retratar o 

comportamento dos agentes econômicos ao longo do tempo.  

Comparando o modelo apresentado com a realidade, o equilíbrio de 

mercado apresentado no período t = 0 tem as mesmas caraterísticas observadas nas 

décadas de 1980 e 1990, na qual parte das firmas tinha seus projetos financiados e o 

produto da economia era uma função do retorno dos projetos atrelado à sua 

probabilidade de sucesso. Nesta situação de equilíbrio a sociedade no geral tem ganhos 

e consegue se fortalecer, a teoria de Minsky caracteriza esse momento como estável, ou 

seja, podemos entender que a atividade bancária tinha um caráter de hedge financing. 

Já o cenário representado em t = 1 se assemelha ao que aconteceu no início 

dos anos 2000, quando o boom econômico possibilitou um aumento do volume de 

operações, sendo que estas eram baseadas em lastros de menor qualidade (ativos com 

alto risco de default), condição esta que não era observada pelos investidores. Em outro 

paralelo com a hipótese de Minsky, o que fomenta esse comportamento é uma mudança 

do perfil de hedge dos intermediadores para o especulativo, quanto maiores os retornos 

de curto prazo maior a chance de a economia adotar um regime Ponzi, que tem um 

efeito imediato de crescimento, mas que também torna a economia mais instável e 

suscetível a  crises. 

Ainda em uma análise comparativa entre o modelo e a realidade, o período 

identificado como t = 2, é representativo do estouro da crise de 2008 e também pode ser 

identificado como o “Minsky Moment” conforme definido pelo economista Paul 

McCulley no pós crise. Ou seja, a situação em que os débitos chegam ao seu ponto 

crítico e não podem mais ser honrados, o momento de ruptura de uma crise financeira.  

Conforme visto anteriormente, a situação que levou à crise imobiliária 

americana, de forma resumida, foi uma alavancagem excessiva em operações altamente 
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complexas com garantias de baixa qualidade em um cenário de informações 

incompletas (e até mesmo irreais) e de desregulamentação do setor. Por um tempo isso 

possibilitou que quem não tinha acesso a financiamentos começasse a ter novas 

oportunidades econômicas, inicialmente aquecendo e acelerando a economia. No 

entanto, em dado momento, os investidores perceberam que não teriam como receber 

seus ativos caso necessitassem e que a execução das garantias era insuficiente para 

cobrir os saldos devidos. O sistema bancário se tornou então insolúvel e culminou em 

uma crise econômica de proporções internacionais, com redução do produto em todos 

os setores. 

Apesar de a estrutura observada no mundo real ser muito mais complexa 

que a proposta no modelo teórico, é possível verificar muitas semelhanças nos pontos 

falhos que levaram ambos os casos a uma crise. O modelo estudado propõe que 

intermediadores e firmas entrem em um acordo para reduzir o monitoramento 

permitindo que mais projetos sejam financiados, mas sem informar aos investidores que 

continuam acreditando que estão investindo no projeto com possibilidade de surplus 

positivo. Conforme visto na figura 3, todas as junções e separações para formar os 

ativos do mercado levam os investidores a não conhecerem o que realmente compõe 

seus portfólios, bem como, possibilita que aqueles de pior qualidade (no caso, as 

hipotecas subprime) sejam transformadas em ativos considerados de qualidade tão boa 

quanto qualquer outro. Dessa forma, os dois casos estão ligados a uma situação de risco 

moral e assimetria de informação que tendem a desencadear uma crise de confiança nos 

investidores. 

Como a crise de confiança pode ser observada nos dois cenários? Tanto o 

cenário real quanto o teórico levam a uma redução dos retornos com o passar do tempo, 

fazendo com que o crescimento do produto seja artificial e insustentável. Se por um 

lado a queda dos retornos afeta negativamente a economia, como observado nos 

primeiros trimestres que sucederam o estouro da bolha imobiliária, por outro a quebra 

de confiança reduz a pré-disposição dos investidores a novos negócios, ocasionando 

uma fuga de capitais e tornando a recuperação econômica muito mais árdua. 

No modelo apresentado, o segundo período conta com a divisão do setor 

bancário em dois grupos (de proporções Φ e 1-Φ), isso porque uma parcela das 

instituições passou a operar em um formato diferente do tradicional, e que não está 
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sujeita às regulações tradicionais. No mundo real, esse papel foi atribuído aos shadow 

banks, segundo o Investopedia, um sistema de intermediários que facilitam a criação de 

crédito no sistema financeiro global cujos membros não estão restritos ao ambiente 

regulatório, valendo também para operações com o mesmo objetivo praticadas por 

instituições tradicionais. 

Outro fator agravante para a crise de 2008 foi a origem ter se dado em um 

país com grande impacto na economia mundial, ou seja, não apenas o mercado 

financeiro afetou todos os outros setores da economia norte americana, como também 

os mercados financeiros e de bens reais ao redor do mundo. A maior exemplificação 

desse transbordo é a crise europeia que levou países como a Grécia quase à falência. 

Tal qual os impactos negativos da crise observada no mundo real têm alta 

correlação com aqueles modelados, os aprendizados e mitigadores de crises também 

podem ser comparados entre as situações. É possível então avaliar os instrumentos de 

prevenção a crises propostos no modelo e comparar com o que de fato foi implementado 

na crise de 2008. 

Uma das teorias que surgiu no ambiente pós crise de subprime ficou 

conhecida como Too Big Too Fail e levou uma série de estudiosos do assunto a pensar 

em regulamentações específicas para este fim. Em resumo, essa teoria trata do 

transbordo dos efeitos no sistema a partir da quebra de uma instituição financeira 

gigantesca, essas instituições historicamente tiveram privilégios regulamentares por 

terem operações robustas e menor risco individual de serem impactadas por um público 

que deixe de honrar suas dívidas. Como visto na crise, porém, essa robustez não é 

necessariamente suficiente para assegurar uma instituição financeira contra quebras, e, 

mais que isso, quando ocorre de um grande banco (com influência nacional e 

internacional) não manter seus compromissos financeiros, o custo para a sociedade é 

muito maior do que nos casos de quebras de instituições menores. 

Essa maior regulamentação das atividades bancárias foi incorporada no 

chamado Acordo de Basiléia III, um tratado que envolve diversos países que busca um 

equilíbrio entre as instituições no que tange a retenção de capital próprio e à melhor 

ponderação dos riscos das operações. De forma resumida, esse acordo exige que os 

bancos mantenham uma parcela de capital próprio proporcional ao montante que estão 

operando, reduzindo sua possibilidade de alavancagem exagerada. Já no período pré 

crise existiam regras com este objetivo, mas elas eram mais flexíveis e, no caso de 



37 
 

operações aparentemente boas, exigiam uma parcela de capital próprio reduzida. Nesse 

sentido, um grande avanço como resultado da crise foi a elaboração de controles 

robustos para mapear as operações e todos seus desdobramentos. 

Outro tratado importante definido pós crise foi o chamado Dodd-Frank Wall 

Street Reform and Consumer Protection Act  assinado em 2010 com reformas no 

sistema bancário, marcando as reformas mais significantes no sistema bancário 

americano desde as decisões tomadas após a crise de 1929. Apesar de este tratado não 

estar diretamente relacionado às atividades dos shadow banks, o FED propôs que toda 

instituição não bancária fosse sujeitada aos mesmos contornos regulatórios propostos no 

acordo. Como descrito na própria lei, trata-se de  

An Act to promote the financial stability of the United States by improving 

accountability and transparency in the financial system, to end “too big to 

fail”, to protect the American taxpayer by ending bailouts, to protect 

consumers from abusive financial services practices, and for other purposes. 

(DOOD-FRANK ACT, 2010) 

Um ato para promover a estabilidade financeira nos Estados Unidos via 

aprimoramento contábil e promoção da transparência no sistema financeiro, 

para encerrar o conceito de “grande demais para quebrar”, para proteger os 

cidadãos americanos com o fim dos socorros financeiros, para proteger os 

consumidores das práticas financeiras abusivas, e para outros propósitos. 

[Tradução livre] 

Pode-se dizer que o ambiente anterior à crise era favorável para o 

desenvolvimento de operações com maior risco (tendo inclusive ativos que criavam 

risco, como alguns CDS), dado que a memória dos agentes era de um período 

puramente de expansão, sem grandes rupturas. Assim como no modelo apresentado, a 

sociedade percebia que um número maior de agentes estava sendo financiado e 

acreditava que era uma boa notícia pois mantinha a economia acelerada e em 

crescimento. Essa percepção da atividade econômica muda, no entanto, quando ocorre 

uma crise, fazendo com que não apenas os investidores se tornem mais desconfiados, 

mas também que a sociedade não aceite como natural uma aceleração demasiada da 

atividade. 

Sabe-se que de forma cíclica a economia tende a melhorar nesse período pós 

crise e, com isso, surgirem novos mecanismos que levem a crises diferentes da vivida 

recentemente. Acredita-se, porém, que os aprendizados da última crise, aplicados 

também ao modelo desenvolvido neste artigo, reduzam as chances de uma nova crise 

em um curto espaço de tempo, bem como, que essa queda de atividade seja baseada não 
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mais na construção de acordos paralelos que possibilitem a alavancagem e o 

crescimento sintético da economia.  
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