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RESUMO 

 

O objeto de estudo deste trabalho foi o subprime, sua origem, evolução e os possíveis 

contornos à crise financeira do século. O objetivo geral do trabalho foi investigar as razões 

para a ocorrência do fenômeno, bem como suas consequências. Além disso, as principais 

causas da crise, suas tendências e algumas possíveis soluções foram investigadas por meio de 

pesquisa bibliográfica. Para contornar as consequências da crise, seria necessário rever o 

modelo de regulação das atuais instituições financeiras vigentes, que são as responsáveis pela 

definição das economias de mercado, de modo a diminuir a instabilidade presente nos 

mercados financeiros. 

 

Palavras-chave: crédito, empréstimo, subprime, crise. 
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ABSTRACT 

 

 

This work was to study the subject of subprime, in order to raise the relevant literature origin, 

evolution and possible contours to the financial crisis of the century. The general objective 

was to investigate the reasons for the occurrence of the phenomenon and its consequences. 

Through literature search were raised the main causes of the crisis, top trends and possible 

solutions. The conclusion was that to circumvent the consequences of the crisis is believed to 

be necessary to review international agreements to make arrangements more open and 

reformulate some of the institutions defining the market economies. 

 

Keywords: credit, loan, subprime, crisis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sistema financeiro mundial passou por profundas transformações para possuir a 

configuração atual de mercados livres e desregulamentados. Entre os principais fatores que 

concorreram para a formação desta complexa engenharia financeira deve ser destacado o 

movimento de liberalização dos mercados financeiros, que teve início nos anos de 1970 e 

tomou ainda mais força a partir dos anos 1980, devido a uma série de medidas adotadas pelos 

Bancos Centrais Norte-Americano e Inglês, tais como o fim do controle do movimento de 

capitais e a liberação das taxas de juros. 

Já na década de 1980, outra medida que contribuiu para a globalização financeira foi 

a liberação do mercado de ações, liderada pelo mercado inglês em 1986 e seguida pelos 

demais países industrializados. Outro fator relevante na década de 1980 foi a situação de 

fragilidade enfrentada por muitos bancos internacionais, associada à dívida externa dos países 

emergentes. 

Além disso, na década de 1990, foi possível verificar a incorporação dos “mercados 

emergentes” na participação das finanças globalizadas e desregulamentadas (FIORI, 1997, p. 

91). Assim, inovações financeiras como os derivativos e os títulos securitizados surgiram 

como uma das estratégias das instituições financeiras para reagirem aos problemas 

instaurados de instabilidade do câmbio e das taxas de juros. O desenvolvimento dos 

derivativos aumentou a segurança e a flexibilidade para os aplicadores e tomadores de 

recursos, por funcionarem como hedge. Porém, isso facilitou a especulação e aumentou a 

volatilidade do sistema econômico. 

Em sua obra A teoria geral do emprego, do juro e da moeda, Keynes (1985) introduziu 

o conceito de que a moeda deixa de representar um simples meio de troca e passa a significar 

um ativo especial, e que o aumento da preferência por sua retenção implica crises de 
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insuficiência e de demanda efetiva. 

A eficiência marginal do capital é um conceito próximo ao da utilidade marginal do 

capital, mas está ligado à expectativa dos empresários sobre o retorno proporcionado pelos 

bens de capital, e não à sua expressão real (esta obtida somente depois de consumado o 

processo produtivo). O trade-off da eficiência marginal do capital com a taxa de juros 

determina o nível de utilização de capital que corresponderá ao investimento. 

De acordo com a teoria keynesiana, o juro decorre da vontade dos agentes de reter 

moeda. Uma vez realizada a produção, os consumidores optam em primeiro lugar por 

determinar que proporção de seus rendimentos será gasta com o consumo, definindo assim 

também a parcela que será poupada; a seguir, eles decidem sob quais formas a poupança será 

mantida, dentre os ativos financeiros disponíveis. Eles podem, resumidamente, compor sua 

poupança com moeda e/ou com títulos que rendem juros. Para Keynes, apenas essa segunda 

decisão influencia as taxas de juros e o que favorece a manutenção das reservas na forma 

monetária (que não rende juro algum) é a sua possibilidade de conversão, a qualquer 

momento, em elementos resultantes da produção de qualquer período, ou seja, sua liquidez. 

Ao alienar a moeda em troca de títulos que rendem juros, o agente econômico se 

submete à incerteza do recebimento futuro do valor cedido. A abstenção da liquidez presente e 

a aceitação da incerteza constituem o fundamento para a exigência de um “prêmio” por essa 

opção, caracterizado pelos juros. Níveis maiores de juros proporcionam um estímulo para que 

os agentes venham a se abster de maiores parcelas da liquidez. O comportamento dos agentes 

na composição de seus portfólios de ativos (a demanda por moeda) torna-se então um 

parâmetro para a determinação da taxa de juros vigente (o segundo parâmetro é a oferta de 

moeda). 

A interpretação de Keynes sobre a decisão de investimento, que contrapõe a 

eficiência marginal do capital e a taxa de juros, já inseria um grande elemento de instabilidade 
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sobre o nível de produção de bens. A eficiência marginal depende de expectativas e estas 

podem ser afetadas por diversos elementos relacionados ao processo de produção. Apesar 

disso, Keynes centralizou sua análise da composição da eficiência marginal em um único 

elemento: a visão dos empresários (agentes econômicos) sobre o futuro. Esta visão é bastante 

complexa, uma vez que as informações disponíveis para auxiliar os empresários (agentes 

econômicos) não são únicas nem uniformes e não garantem, assim, total conhecimento do 

futuro. Além disso, a incerteza sobre o futuro impede que os agentes econômicos usem todas 

as informações disponíveis para capacitá-los a tomar decisões. Nesse contexto, pode haver 

assimetria tanto nas informações, como nas expectativas geradas pelos próprios agentes 

econômicos. 

Este trabalho tem como objetivo mostrar o comportamento dos agentes econômicos 

em relação à incerteza e ao risco de seus investimentos e, principalmente, discutir a razão pela 

qual tendem a correr mais riscos quando a economia vai bem.  

A pesquisa científica é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos 

disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. 

Na realidade, “[...] a pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo que envolve inúmeras 

fases, desde a adequada formulação do problema até a satisfatória apresentação dos 

resultados” (GIL, 2008, p.19). Dessa forma, a metodologia privilegiada utiliza-se de “[...] um 

conjunto de técnicas, critérios de forma sistemática e lógica que atendem à particularidade da 

pesquisa” (VERGARA, 2005, p.25).   

O presente trabalho é um estudo sobre derivativos, alavancagem e a crise financeira 

de 2008. O estudo foi baseado em ampla pesquisa bibliográfica e documental. Os dados foram 

extraídos de diversas fontes, tais como o Banco Central do Brasil (Bacen) e a Bolsa de 

Mercadorias e Futuros (BM&F). O trabalho utilizou livros, textos, teses e artigos nacionais e 

estrangeiros relacionados aos tópicos científicos abordados. 
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 Desta forma, no primeiro capítulo é caracterizado o objetivo do trabalho. Já no 

segundo capítulo, são discutidos o comportamento dos agentes econômicos e a razão pela 

qual estes correm mais riscos em seus investimentos quando a economia vai bem. No terceiro 

capítulo, são apresentados os principais conceitos de derivativos existentes no mercado 

financeiro e a mecânica destes instrumentos. Além disso, também é discutido como estes 

instrumentos auxiliaram os agentes econômicos a aumentar a exposição ao risco e como a 

securitização e os derivativos os levaram a amplificar o risco que correm principalmente 

suportados pelo processo de alavancagem financeira. No quarto capítulo, é apresentado um 

exame sobre a crise de 2008 e uma análise de como os derivativos e as operações de 

securitização levaram os agentes a correr mais riscos, ao usarem os títulos subprime. 

Finalmente, no quinto capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho. 
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2. INCERTEZA, RISCO E CRISE NO SISTEMA CAPITALISTA 

2.1 O COMPORTAMENTO DOS AGENTES CAPITALISTAS: PREFERÊNCIA PELA 

LIQUIDEZ 

 

O objetivo deste capítulo é ampliar o escopo da discussão acerca de como os agentes 

econômicos demandam os seus papéis e como lidam com a incerteza da demanda. Para tanto, 

o capítulo primeiramente explora a dinâmica da demanda de papéis e o modo como este 

processo é estruturado. Em um segundo momento, é realizada uma análise mais detalhada a 

fim de melhor compreender como se dá o processo de alavancagem financeira.  

É da lógica do sistema capitalista moderno a busca incessante e inexorável pelo 

crescimento, que move o sistema e gera posições de endividamento cada vez mais arriscadas. 

A fim de alavancar esse crescimento, faz-se necessária a busca por crédito, razão pela qual o 

sistema de crédito se desenvolve. O crédito potencializa a produção, aumentando o ritmo e a 

escala da acumulação do capital, uma vez que ele antecipa o processo de investimento, a 

partir de recursos de terceiros. 

A separação entre a produção e a circulação de mercadorias proporcionada pelo 

crédito é o que permite o desenvolvimento do mercado financeiro. Na economia capitalista, 

cada agente econômico possui o seu portfólio, que é composto por ativos e passivos. Muitos 

desses ativos precisam ser financiados, por serem de longa duração temporal e exigirem uma 

soma expressiva de recursos para serem adquiridos. Logo, os passivos financeiros que estão 

nos portfólios dos agentes são gerados para que os ativos possam ser adquiridos. Assim, os 

passivos geram compromissos financeiros futuros que precisam ser cumpridos. Nesse 

contexto, segundo Minsky: 

“A economia capitalista é, por natureza, uma economia especulativa: credores e 

devedores estão construindo posições apostando no futuro.” (1982; p.182) 



 

 

17 

A essência da Hipótese da Fragilidade Financeira, de Minsky, consiste na relação 

inevitável entre crescimento e endividamento, aliada à possibilidade, sempre presente, de que 

esse crescimento resulte em crise financeira. A fragilidade inerente ao crescimento das 

economias de mercado reside no fato de que a atividade econômica e as relações financeiras 

que a viabilizam derivam e dependem de um “sistema de confiança”. Este envolve, de um 

lado, as expectativas de rendas futuras daqueles que assumem dívidas (empresas, famílias e 

instituições financeiras, além do governo, possivelmente) e, de outro, as expectativas de 

retorno-risco daqueles que adquirem esses ativos financeiros (outro conjunto de empresas, 

famílias e instituições financeiras). O problema é que as expectativas que motivam (ou não) a 

emissão e aquisição de dívidas são em parte ancoradas em avaliações objetivas e, em parte, no 

que J.M. Keynes chamou de “otimismo (ou pessimismo) espontâneo”. O pagamento regular 

das dívidas assim criadas depende da confirmação dessas expectativas e, em economias de 

mercado, não há qualquer garantia nesse sentido. Segundo Minsky (1982, p. 182): 

“Tal economia capitalista é instável devido a forças endógenas que refletem os 

processos de financiamento. Esses processos transformam um sistema tranquilo e 

relativamente estável em um no qual a contínua expansão acelerada de dívidas, 

investimentos, lucros e preços é necessária para prevenir uma profunda depressão”. 

 

Minsky formulou sua teoria de fragilidade e das crises financeiras nos anos de 1970, 

quando o mercado financeiro era mais segmentado do que nos dias atuais. O modelo de 

regulamentação financeira que vigorava na época impunha às instituições a separação entre 

operações de crédito de curto prazo (a cargo dos bancos comerciais e financeiras), operações 

de crédito de longo prazo (a cargo dos bancos de poupança, voltados para o setor imobiliário 

e, em menor escala, dos bancos de investimento) e operações no mercado de capitais 

(reservadas aos bancos de investimento). 

A partir dos anos de 1980, o dinamismo da economia americana e, por conseguinte, 
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da economia mundial, tem sido condicionado pelos ciclos de ativos e de crédito. Nesses 

movimentos, os exuberantes processos de valorização dos preços das ações (e dos ativos 

financeiros em geral) alimentam um “efeito riqueza”, no qual a percepção de um aumento 

relativo no patrimônio modifica os gastos de consumo das famílias e as decisões de 

investimento das empresas. A acirrada concorrência entre as instituições financeiras por 

ganhos de market share garante a oferta de crédito para as operações alavancadas em ativos 

de risco (ações e imóveis, entre outros), que alimenta a inflação dos preços dos ativos. As 

operações alavancadas, por sua vez, dão suporte à multidão do crédito bancário. Nesse 

contexto, os consumidores, confiantes na valorização de seus ativos financeiros e imóveis, 

elevam seus gastos, expandindo o grau de endividamento e contribuindo para a aceleração da 

demanda, mesmo sem a liquidação das posições e, portanto, na ausência da realização dos 

lucros presumidos. 

Nesse ambiente de euforia, a confirmação da possibilidade de ganhos antecipados 

reforça os processos especulativos e melhora as condições de liquidez dos mercados, 

estimulando famílias, corporações, bancos e investidores institucionais com posições próprias 

a aumentar o grau de alavancagem nos mercados de ativos financeiros e imobiliários, 

favorecendo a progressão do surto inflacionário. Nesse cenário econômico, reduz-se a aversão 

ao risco, que se manifesta na queda da percepção do risco de crédito, na melhora dos critérios 

de rating, no rebaixamento dos critérios de concessão de empréstimos e na redução das 

provisões para devedores duvidosos. Os bancos e os investidores institucionais, à medida que 

as projeções otimistas se confirmam, lançam-se à procura de novos clientes e novas 

operações. Passam a aumentar suas carteiras com dívidas de empreendimentos cada vez mais 

arriscados e de recuperação difícil. 

O cerne da questão é a preferência pela liquidez, determinada por suas expectativas 

quanto ao futuro, não só dos bancos como de qualquer outro agente. Os bancos, na definição 
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de sua estratégia de portfólio, defrontam-se com o trade-off liquidez versus rentabilidade, 

sendo a liquidez apreciada em movimentos de maior incerteza (em detrimento da 

rentabilidade), e a rentabilidade (maior propensão a riscos) apreciada em função da menor 

incerteza percebida. Os bancos têm, portanto, um comportamento pró-cíclico: na fase de 

boom econômico, na suposição de continuidade do crescimento dos lucros e da renda na 

economia, tende a acomodar a demanda por crédito dos agentes, o que resulta no aumento do 

endividamento destes. Por outro lado, na fase de desaceleração, a maior preferência pela 

liquidez resulta em um racionamento do crédito, justamente no momento em que os agentes 

precisam refinanciar suas dívidas. Visto de outra forma, o comportamento dos bancos tende a 

acelerar o crescimento em período de boom e a aprofundar a crise em momentos de 

desaceleração econômica.  

Minsky constrói uma tipologia para caracterizar os agentes em função da postura 

financeira que assumem quando adquirem tais ativos. Um agente tem uma postura hedge 

(segura) quando sua renda esperada permite-lhe fazer frente a todos os compromissos 

financeiros que assume, em todos os períodos em que tenham que ser atendidos. Quando, em 

alguns períodos, os compromissos financeiros são maiores que a renda esperada, esse agente 

tem uma postura financeira especulativa – o devedor e o credor especulam com a 

possibilidade de que o devedor poderá refinanciar sua dívida no mercado, futuramente. No 

limite, quando é necessário aumentar o endividamento para fazer frente até mesmo ao serviço 

da dívida, diz-se que o agente tem uma postura financeira ultraespeculativa – que Minsky 

classifica como Ponzi. 

Qual a racionalidade dessas posturas financeiras mais especulativas dos agentes 

econômicos? A decisão de adquirir um ativo e de financiar tal aquisição, independentemente 

da postura financeira assumida, é provida de racionalidade econômica por parte tanto do 

comprador, quanto do financiador. No caso em que o ativo é um bem de capital, sua compra é 
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feita pelo capitalista na expectativa de que o retorno esperado pela utilização futura do ativo 

seja superior ao custo total de sua aquisição, incluindo-se aí os custos financeiros. Já no caso 

de um ativo durável adquirido pelas famílias por meio de financiamento, a racionalidade 

envolvida é outra, pois o ativo adquirido não necessariamente gera retorno. Ainda assim, os 

agentes envolvidos na aquisição desse bem e no financiamento de tal aquisição confiam que 

aqueles que o adquirem dispõem de receitas ordinárias – como salários – que permitem fazer 

frente aos compromissos assumidos, ou que encontrarão, no futuro, condições mais favoráveis 

para refinanciar a dívida, ou mesmo que poderão contar com uma apreciação no valor do 

ativo, para fazer frente aos compromissos assumidos. Vale destacar que os agentes envolvidos 

nos dois lados da operação (os que adquirem os ativos e os que financiam tal aquisição) 

apostam na capacidade de o devedor saldar seus compromissos, quer seja com os recursos 

oriundos da utilização do ativo em questão, quer por uma combinação de fontes de 

pagamento. 

Para Minsky, a combinação entre os diferentes tipos de posturas financeiras no 

conjunto do sistema determina seu grau de fragilidade e sua potencial instabilidade. Sua 

hipótese central é a de que a postura financeira dominante na economia se altera e a paisagem 

torna-se mais e mais dominada por agentes especulativos e ponzi, à medida que as condições 

vigentes em determinado período de tempo – a fase ascendente do ciclo – passem a validar, 

em grande parte, os passivos anteriormente gerados (Wray, 2008). A capacidade dos agentes 

de saldarem seus compromissos, por um longo período de tempo, afetará a visão de devedores 

e credores a respeito da estrutura aceitável de passivos. Dessa forma, quanto mais longo o 

boom econômico, mais a economia se fragiliza, pois cada vez mais estará dominada por 

posturas financeiras especulativas e Ponzi. Assim, segundo a visão de economia capitalista de 

Minsky, as decisões cruciais são, todas, especulativas, porque dizem respeito a apostas quanto 

ao futuro. No entanto, as apostas tendem a ficar mais arriscadas, conforme já exposto acima, 
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uma vez que a postura financeira especulativa dos agentes econômicos tende a fragilizar cada 

vez mais a economia. 

À medida que cresce o cenário de instabilidade na economia, cresce a inadimplência 

do crédito e/ou desvalorizam-se os títulos negociados no mercado de capitais, cujos retornos, 

afinal, dependem dos lucros das empresas (inclusive instituições financeiras) emissoras. Em 

condições normais – na ausência de choques – a frustração de expectativas pode resultar em 

simples desaceleração do endividamento e da atividade econômica. 

 

2.2 O ESTADO DA EXPECTATIVA A LONGO PRAZO  

 

Keynes (1985) definiu o volume do investimento como uma relação entre a taxa de 

juros e a curva de eficiência marginal do capital correspondente aos diferentes volumes de 

investimento corrente, ao passo que a eficiência marginal do capital depende da relação entre 

o preço de oferta de um ativo de capital para sua renda esperada. 

A taxa de juros sobre o dinheiro possui uma função especial na fixação de um limite 

ao volume do emprego, visto marcar o nível que deve alcançar a eficiência marginal de um 

bem de capital para que ele se torne objeto de nova produção. 

Assim, um aumento da taxa monetária de juros retarda a produção de riqueza em 

todos os ramos, uma vez que ela é elástica, sem estimular a produção de moeda (que é 

perfeitamente inelástica). A taxa monetária de juros determina o nível de todas as demais 

taxas de juros de mercadorias, refreando o investimento para a produção dessas mercadorias, 

sem conseguir estimular o investimento necessário para produzir moeda que, por sua vez, não 

pode ser produzida. 

Por que a moeda confere à taxa monetária de juros uma importância tão 

significativa? Em primeiro lugar, pelo fato de os contratos, em termos de moeda, serem fixos 
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e os salários, geralmente bastante estáveis, contribuírem para que a moeda tenha um prêmio 

de liquidez tão elevado. Ao mesmo tempo, a expectativa de relativa estabilidade no custo 

monetário de produção futura não se manteria com muita confiança se o padrão de valor fosse 

um bem com grande elasticidade de produção. Além disso, os baixos custos de manutenção da 

moeda contribuíram, tanto quanto a importância do seu prêmio de liquidez, para dar à taxa de 

juros uma importância significativa. Em segundo lugar, a expectativa normal de que o valor 

da produção seja mais estável em termos de moeda do que em termos de qualquer outro bem 

não depende, naturalmente, do fato de os salários serem estipulados em moeda, mas do fato 

de, no tocante à moeda, eles serem relativamente rígidos. 

É claro que não existe um padrão de liquidez absoluto, mas simplesmente uma escala 

de liquidez – um prêmio variável que se tem de levar em conta, além do rendimento do uso e 

dos custos de manutenção, ao calcular o atrativo de conservar diversas formas de riqueza. A 

noção do que contribui para a liquidez é, em parte, vaga, modifica-se de tempos em tempos e 

depende das práticas sociais e das instituições. No entanto, a maior parte da humanidade tem 

preferência pelas satisfações imediatas sobre as diferidas. 

As considerações sobre as quais se baseiam as expectativas de rendas esperadas são, 

em parte, fatos que se supõem conhecidos com alguma certeza e, em parte, eventos futuros 

que podem ser previstos com um maior ou menor grau de confiança. Entre os primeiros, 

destaca-se o volume dos vários tipos de bens de capital e os ativos de capital em geral, bem 

como a intensidade da procura atual dos consumidores por artigos que requerem uma maior 

demanda de capital para que sua produção seja eficiente. Entre os eventos futuros, figuram as 

mudanças do tipo e da quantidade do estoque dos bens de capital e das preferências dos 

consumidores, a intensidade da procura efetiva por capital nos diversos períodos de vida do 

investimento considerado e, por fim, as variações da taxa de salário em termos nominais que 

podem ocorrer durante o respectivo período. Assim, o estado da expectativa psicológica 
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resultante dos eventos futuros pode ser resumido na expressão “estado da expectativa a longo 

prazo”, que deve ser diferenciado da expectativa em curto prazo, com base na qual os 

produtores fazem a estimativa do que poderão obter pelo produto acabado, no caso de 

decidirem iniciar sua produção hoje. 

Na maioria das vezes, os fatos atuais desempenham um papel que, em certo sentido, 

pode ser até julgado desproporcional na formação de nossas expectativas a longo prazo, além 

do fato de que o método habitual de investir consiste em considerar a situação atual e depois 

projetá-la no futuro, modificando-a apenas à medida que tenhamos razões mais ou menos 

definidas para esperarmos uma mudança. O estado de expectativa a longo prazo, que serve de 

base para nossas decisões, não depende, portanto, exclusivamente do prognóstico mais 

provável que possamos formular. Depende, principalmente, da confiança com a qual fazemos 

esse prognóstico. Na prática, nosso conhecimento dos fatores que regularão a renda de um 

investimento alguns anos mais tarde é, em geral, muito limitado e, com frequência, 

desprezível. 

Em outros tempos, quando as empresas pertenciam, quase todas, aos que as tinham 

fundado ou aos seus amigos e sócios, o investimento dependia da existência de um número 

suficiente de indivíduos que empreendessem negócios como uma maneira de viver, sem 

realmente tomar como base os cálculos precisos de lucros prováveis. As decisões de investir 

em negócios privados do tipo antigo eram, em grande parte, irrevogáveis não só para a 

comunidade em geral, como também para os indivíduos. Com a separação entre a propriedade 

e a gestão, que prevalece nos dias atuais, e com o desenvolvimento dos mercados financeiros 

organizados, surgiu um novo fator de grande importância que, às vezes, facilita o 

investimento, mas, por outro lado, contribui para agravar a instabilidade do sistema. As 

reavaliações diárias da bolsa de valores, embora se destinem, principalmente, a facilitar a 

transferência de investimentos já realizados entre os indivíduos, exercem, inevitavelmente, 
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uma influência decisiva sobre o montante do investimento corrente. Isso porque não há 

nenhum sentido em se criar uma nova empresa a um custo maior, quando se pode adquirir 

uma empresa similar já existente por um preço menor.  Por outro lado, há uma indução para 

se ampliar investimento em um novo projeto que possa parecer exigir uma soma exorbitante, 

desde que esse empreendimento possa ser liquidado na bolsa de valores com um lucro 

imediato. Como se realizam, então, na prática, as reavaliações dos investimentos existentes 

que ocorrem todos os dias, mesmo todas as horas, e que são de suma importância? 

Na prática, utilizamos geralmente um método que é, na verdade, uma convenção. A 

essência dessa convenção – embora ela nem sempre funcione de uma forma tão simples – 

reside em se supor que a situação dos negócios continuará por tempo indefinido, a não ser que 

tenhamos razões concretas para esperar uma mudança. Isso não quer dizer que, na realidade, 

acreditemos na duração indefinida do estado atual dos negócios, até porque os resultados reais 

de um investimento, no decorrer de vários anos, raras vezes coincidem com as previsões 

originais. Também não podemos racionalizar nossa atitude, argumentando que, para um 

homem em estado de ignorância, os erros, em qualquer sentido, são igualmente prováveis e, 

portanto, subsiste uma esperança estatística baseada em probabilidades iguais.   

Efetivamente, estamos supondo que a avaliação do mercado, seja de que maneira se 

chegou a ela, é correta em relação ao nosso conhecimento atual dos fatos que influenciarão a 

renda do investimento, e só mudará na proporção em que variar esse conhecimento. De fato, 

nas avaliações do mercado intervém toda espécie de considerações, que são de algum modo 

relevantes para a renda esperada. Existindo mercados organizados de investimento e 

assumindo que possamos confiar na continuação do argumento, o investidor pode, 

legitimamente, encorajar-se com a ideia de que não corre outro risco senão aquele de uma 

variação efetiva nas condições do futuro imediato. Na suposição de que o raciocínio subsista, 

essas mudanças são as únicas que podem afetar o valor de seu investimento. Desse modo, o 
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investimento torna-se razoavelmente seguro para o investidor individual, em períodos curtos. 

Por consequência, para uma sucessão de tais períodos, por mais numerosos que sejam, desde 

que ele possa confiar na validade do raciocínio e, portanto, tenha a oportunidade de rever suas 

decisões e modificar o investimento. Assim, os investimentos que são “fixos” para a 

sociedade tornam-se “líquidos” para os investidores (agentes). 

Há, porém, uma característica especial que merece nossa atenção. A maior parte dos 

profissionais competentes, dotados de conhecimentos mais amplos do que o investidor 

privado médio, corrigiria os devaneios do indivíduo desprovido de conhecimento e à mercê de 

sua própria iniciativa. Porém, as energias e as habilidades do investidor profissional e do 

especulador não se dedicam a realizar previsões abalizadas, em longo prazo, sobre a renda 

provável de um investimento por toda a sua vida, mas em prever mudanças de curto prazo 

com curta antecedência em relação ao público em geral. De fato, os investidores profissionais 

e, principalmente, os agentes, sentem-se forçados a estarem alertas para antecipar essas 

variações iminentes. Às notícias ou à atmosfera do mercado que, como demonstra a 

experiência, são as que exercem maior influência sobre a psicologia coletiva do mercado. 

Na prática, à medida que progride a organização dos mercados de investimento, o 

risco de um predomínio da especulação (atividade que consiste em prever a psicologia do 

mercado) aumenta. Assim, quando os agentes decidem adquirir seus papéis, fazem isso 

somente na expectativa de um ganho de capital, ou seja, concentrando suas esperanças não 

tanto em sua renda provável, mas em uma mudança favorável nas bases convencionais de 

avaliação. 

Dessa forma, não podemos resumir todas essas oscilações do mercado financeiro a 

ondas de psicologia irracional. Ao contrário, o estado de expectativa a longo prazo é, no mais 

das vezes, estável e, mesmo quando não é, os outros fatores exercem seus efeitos 

compensatórios. De fato, as decisões humanas que envolvem o futuro, sejam elas pessoais, 
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políticas ou econômicas, não podem depender apenas de cálculos e expectativas matemáticas, 

uma vez que estas bases  não existem; e, é o nosso impulso para a atividade econômica que 

faz girar as engrenagens deste sistema que é o mercado financeiro (Keynes,1985, p.84 - 92). 

 

2.3 ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO 

 

O sistema bancário, atualmente bastante complexo, tem passado por um processo de 

desenvolvimento contínuo e ininterrupto, o que dificulta realizar uma análise prévia de sua 

formação e identificar quando suas transformações ocorreram. Uma das grandes dificuldades 

da teoria econômica é realizar uma análise prévia, indicando as principais características que 

concorreram para essas transformações e, principalmente, quais dessas mudanças, de fato, 

impactaram significativamente a construção da teoria. 

As transformações e o desenvolvimento do sistema bancário podem ser classificados 

em grandes momentos (estágios). No primeiro estágio, a quantidade de empréstimos que os 

bancos ofereciam estava restrita a sua capacidade de obter depósitos, uma vez que as reservas 

eram obtidas única e exclusivamente por meio dos depósitos. Já no segundo estágio, o sistema 

bancário demonstrou sua viabilidade e ganhou a confiança pública. Nesse contexto, o número 

de bancos era reduzido, ao passo que sua média de depósitos tornou-se maior e, assim, foram 

criadas as filiais dos bancos. Dessa forma, os bancos passaram a obter os depósitos não 

apenas para garantir suas reversas, mas também passaram a financiar o consumo. 

O terceiro estágio foi caracterizado por um favorecimento do mecanismo 

interbancário ao empréstimo e ao uso eficiente das reservas. As possibilidades das instituições 

se abriram, uma vez que estas passaram a emprestar a um múltiplo das reservas existentes nos 

bancos. Já o quarto estágio do desenvolvimento do sistema bancário foi marcado pelo fato de 

os Bancos Centrais aceitarem a responsabilidade de ser os responsáveis pela estabilidade do 
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sistema financeiro. Assim, com a expectativa de que a política expansionista dos Bancos 

Centrais continuaria, os bancos passaram a realizar empréstimos além da capacidade de 

reservas do sistema. O quinto estágio foi marcado por uma política de expansão agressiva, 

uma vez que os bancos foram jogados na competição aberta entre si e com outras instituições 

financeiras. Com isso, os bancos procuraram ativamente atrair ou reter as economias que 

poderiam ter sido geradas em outras instituições financeiras. Isso ocorre uma vez que a 

demanda por empréstimos é finita, além de a origem dos empréstimos ser igualmente um 

conceito problemático, dado que é sujeita a muitas fontes de erros diferentes. 

 

2.4 IMPLICAÇÕES PARA A ECONOMIA E O INVESTIMENTO 

 

A economia de moeda e o investimento representam um distúrbio potencial ao 

equilíbrio da economia. Por um extenso período dominou a seguinte sistemática: a economia 

deveria ocorrer antes do investimento, ou seja, os bancos deveriam ter pelo menos o mesmo 

montante de recursos (moeda) que desejassem emprestar. Já com a chegada da operação 

bancária do estágio II, o investimento poderia preceder a economia, gerando, assim, a 

expansão dos empréstimos. Os desenvolvimentos subsequentes das operações bancárias não 

mudaram esse processo e, ao contrário, intensificaram-no. 

É importante destacar que a complexa engenharia do sistema financeiro produz um 

lento e não percebido processo de erosão das margens de segurança de firmas e bancos, que se 

intensifica com base na evolução das relações financeiras e conduz a intermitentes crises que 

mostram claramente os presentes perigos de uma séria depressão. O aumento da fragilidade 

financeira é produzido em um contexto no qual o crescimento de lucros e rendas propicia o 

aumento do endividamento. 

Na época em que Minsky escreveu seus textos (anos 70 e 80), o sistema financeiro 
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era caracterizado pela segmentação e especialização: cada instituição especializada (um banco 

comercial ou um banco de poupança) só poderia atuar em um segmento específico do sistema 

financeiro. A ideia subjacente era evitar que uma crise em um segmento do sistema se 

propagasse para o sistema financeiro como um todo.  

 

3. DERIVATIVOS, SECURITIZAÇÃO, ALAVANCAGEM E RISCO 

 

3.1 OS DERIVATIVOS DE CRÉDITO E O RISCO 

 

O objetivo deste capítulo é ampliar a discussão das inovações financeiras geradas 

pelas instituições bancárias e o efeito delas para todo o mercado. Os mercados financeiros 

mundiais podem ser caracterizados por suas estruturas desregulamentadas e hierarquizadas, 

apresentando liberdade dos seus fluxos de caixa, taxas de câmbio flutuantes e tendo o dólar 

como sua principal moeda. Neste contexto, os bancos possuem posição central para o 

funcionamento do sistema econômico: além de sua colaboração nos sistemas de pagamentos, 

por meio do uso de ordens de pagamentos por seus depositantes e da extensa rede de relações 

interbancárias, possuem a capacidade de expansão da oferta de moeda pelo crescimento de 

seus ativos, sendo fundamentais para o fornecimento de liquidez para a economia. 

Adicionalmente, os bancos, assim como todas as organizações, estão em contínua 

busca pela inovação e diferenciação, a fim de garantir a maximização de lucros e a oferta de 

crédito. Isto faz com que tendam a participar de operações que aumentem o grau de 

vulnerabilidade nos períodos expansivos, podendo trazer efeitos danosos à economia em seu 

conjunto.  

Os derivativos fazem parte de uma das muitas inovações criadas por instituições 

financeiras, fundamentais para o mercado financeiro, uma vez que alicerçam o crescimento do 
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mercado e são utilizados para diversas finalidades, como, por exemplo, hedge, que são 

instrumentos de especulação e arbitragem. Em um primeiro momento, esse mercado foi 

desenvolvido como forma de proteger os agentes econômicos contra os riscos das possíveis 

oscilações futuras de preços das mercadorias, pois, dessa forma, propiciam uma maior 

previsibilidade dessas oscilações. 

Como consequência, as informações de preços exercidas pelos derivativos ajudam a 

coordenar as expectativas dos agentes sobre a evolução futura da economia. Neste cenário de 

busca constante por modelos cada vez mais sofisticados, por parte das instituições financeiras, 

através de políticas de desregulamentação monetário-financeira e da liberação dos fluxos de 

capitais, criou-se um grande paradoxo. Por um lado, a previsibilidade dos agentes foi 

aumentada e possibilita a transferência dos riscos; por outro, como estão alavancados e 

relacionados através de grandes redes de transmissão, podem aumentar a instabilidade dos 

mercados financeiros. 

De acordo com Cintra (2000, p.3): 

A expansão dessa lógica financeira de valorização, característica do mercado de 

capitais norte-americano, iniciou a montagem de um novo esquema de fluxos 

financeiros que sintetiza quatro grandes movimentos. Isto é, a desregulamentação e 

a liberação promoveram a interligação dos diferentes mercados nacionais, 

conformando um grande mercado global, a institucionalização da poupança 

financeira, o processo de securitização das dívidas e os derivativos financeiros. 

 

Através da globalização financeira, a dinâmica norte-americana, caracterizada por 

seus mercados de capitais e ancorada pelos títulos do Tesouro, com mercados de ativos 

privados sofisticados, operações cambiais estruturadas através de instrumentos derivativos e 

grandes empresas transnacionais, se impôs ao resto do mundo (CINTRA, 2000, p.7). 

As transformações financeiras ocorridas nos EUA alastraram-se pelos demais países 
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e pelo sistema financeiro internacional, graças à posição do dólar como moeda-chave, 

associada ao poder financeiro dos EUA a partir da década de 1970 (CUNHA E PRATES, 

2001.p.4). 

As inovações financeiras, a integração dos mercados, a expansão da liquidez 

financeira internacional e um grande aumento da participação das instituições não-bancárias 

nos sistemas financeiros justificam a forte expansão do mercado de derivativos (CUNHA e 

PRATES, 2001, p.4). Além disso, entre os principais fatores de sucesso do mercado de 

derivativos, pode-se destacar o papel fundamental dos seus participantes, que são 

classificados em diferentes categorias conforme seu relacionamento com o produto, como os 

hedgers, especuladores e arbitradores. 

Os hedgers são agentes econômicos que buscam proteção de possíveis riscos e 

oscilações nos preços das commodities, moedas estrangeiras, ações ou taxa de juros. O hedger 

tem como objetivo a transferência do risco das oscilações dos preços para outros agentes 

econômicos que estejam dispostos a assumir tais riscos, por motivo de proteção ou 

especulação. Já os especuladores são agentes econômicos importantíssimos no mercado de 

futuros, pois são eles que assumem os riscos dos hedgers, uma vez que assumem posições 

apostando na alta ou na baixa do preço de determinado ativo. Os arbitradores, por sua vez, são 

os agentes econômicos responsáveis pela verificação da existência de discrepâncias de preços 

em dois mercados diferentes. Eles atuam procurando obter lucros a partir desses 

desequilíbrios. Deve-se ressaltar que o desequilíbrio de preços entre dois mercados não pode 

ser muito duradouro, uma vez que as forças do mercado convergem para uma tendência ao 

equilíbrio. 

 

3.2 SECURITIZAÇÃO E O RISCO 
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 A configuração atual do mundo globalizado mostra o predomínio das finanças, ou seja, 

ao invés das finanças se desenvolverem para potencializar a produção, elas crescem no 

sentido de incrementar as operações especulativas. O resultado foi um crescimento veloz e 

amplo das inovações financeiras, dos processos de duplicação e multiplicação de dívidas com 

os derivativos e as securitizações. 

  A crescente concorrência entre as instituições financeiras por ganhos de mercado 

garante a oferta de crédito para as operações alavancadas em ativos de risco (ações, imóveis, 

entre outros) que alimentam a inflação dos preços dos ativos. Estes, por sua vez, garantem o 

crédito bancário. Neste contexto, os consumidores elevam os seus gastos, expandindo o grau 

de endividamento e contribuindo para a aceleração da demanda mesmo sem a realização dos 

lucros. 

 Nesta conjuntura, reduz-se a aversão ao risco, que se manifesta na queda da percepção 

de risco de crédito, na melhora dos critérios de rating e no rebaixamento dos critérios de 

concessão de empréstimos. 

Com a securitização, o banco transfere o risco hipotecário para os investidores, reduz 

os seus custos e contorna, pela remoção das hipotecas dos seus balanços, as imposições dos 

Acordos de Basileia, com o consequente descongelamento do capital bancário, que se torna 

livre para outras operações. Para os investidores, o processo, além de favorecer a 

diversificação de carteira, permite retornos mais elevados, uma vez que os seus rendimentos 

são dados pela taxa do crédito hipotecário menos os ganhos do banco de origem, os custos de 

administração das MBSs (mortgage-backed securities), o prêmio do seguro e os custos da 

classificação de risco. 

A operação de securitização tem início quando a instituição “originadora”, que pode 

ser a Ginnie Mae, a Fannie Mae, ou um banco, cria uma outra instituição, denominada 

Specific-Purpose Vehicle – SPV, ou “veículo de finalidade específica” –, que compra parte do 
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portfólio da instituição – hipotecas, no caso –, emitindo títulos lastreados nessas hipotecas, ou 

seja, MBSs. Normalmente, os compradores (geralmente investidores institucionais, como 

fundos de pensão), requerem que esses títulos sejam de elevado grau de investimento (AA ou 

AAA). Para tal, a SPV recebe garantias de uma instituição financeira – do próprio banco 

“originador”, da FHA (Federal Housing Administration) ou da Ginnie Mae –, de forma que 

não se torna difícil obter o grau adequado junto às agências classificadoras de risco.  

A expansão do processo de securitização transformou completamente o mercado 

hipotecário norte-americano. Os grandes bancos internacionais desenvolveram instrumentos 

de investimentos chamados de conduites. Estes instrumentos são títulos (notas promissórias) 

lastreados em ativos financeiros ou não também chamados de asset-backed commercial 

papers. A mecânica utilizada neste processo era a emissão de títulos vinculados a outros 

bancos que normalmente possuíam uma linha de crédito renovada em períodos muito curtos. 

Esta linha de crédito é usada normalmente para a compra de ativos que pagam uma elevada 

taxa de juros, tais como obrigações “colateralizadas” ou com lastro em garantia (Sobreira, 

2008). 

O risco de todo este processo de securitização estava associado a dois fatores: linhas 

de crédito de curto prazo para continuarem existindo e a qualidade dos papéis que lastreiam 

estas obrigações, pois, embora avaliados com títulos triplo A, eram, na verdade, títulos 

lastreados em hipotecas de primeira e segunda linha. 

Outro ponto importante foi o envolvimento das agências de classificação de risco no 

processo de avaliação da qualidade de crédito dos títulos. As agências de classificação de 

risco orientaram aos bancos a fim de adquirirem um grau de investimento mais elevado para 

os títulos utilizados como lastro. Com isto, as agências conseguiram um grau de risco muito 

inferior ao efetivo, tornando sua comercialização muito mais fácil e permitindo que 

disputassem mercado com títulos do Tesouro Americano. 
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Outro elemento agravante deste cenário são as chamadas operações interbancárias, 

transações de crédito que os bancos fazem entre si a fim de realizarem as suas operações de 

securitização e derivativos. Isto favoreceu o envolvimento de diversos bancos em atividades 

que envolvem as obrigações lastreadas em títulos supostamente de primeira linha. Contudo, 

quando a inadimplência no mercado hipotecário norte-americano se elevou, os bancos que 

tomavam emprestado para garantir as operações com títulos lastreadas em ativos (asset-

backed commercial papers) começaram a enfrentar problemas de liquidez. 

Sendo assim, à medida que os bancos passaram a atribuir um maior risco para os 

títulos lastreados, eles decidiram reduzir de forma expressiva o crédito, incapacitando os 

bancos tomadores de sustentar estas operações. Com isto, os Bancos Centrais foram obrigados 

a injetar liquidez no mercado para evitar uma crise maior. 

 

3.3 RISCO DE CRÉDITO 

Segundo Bader (2002), as instituições financeiras, os investidores e as empresas 

assumem em suas operações o risco de crédito, definido como o risco de perda financeira que 

decorre da incapacidade da contraparte em honrar suas obrigações em uma operação. Há 

várias formas de gerenciar esse risco, entre elas a utilização de instrumentos financeiros 

chamados derivativos de crédito (Bader, 2002, p.9). 

Segundo Carnelos (2007), atualmente as formas mais usuais para a aferição do risco 

de crédito para determinado tomador são: 

1) modelos atuariais que analisam fatores associados a taxas históricas de 

inadimplência para a previsão de probabilidade (rating);  

2) avaliação do prêmio exigido como compensação pelos investidores ao 

emprestar a uma empresa que pode se tornar inadimplente. Em geral, 

existe uma forte relação entre o prêmio exigido a um tomador e sua 
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classificação de rating. 

O risco de crédito afeta tanto os devedores como os credores, uma vez que o custo do 

empréstimo é dependente da taxa de inadimplência. Além disso, para os investidores, uma 

reclassificação do rating de um determinado emissor de dívida pode fazer com que o prêmio 

exigido pelo mercado seja maior do que o exigido por ele ao comprar um título em carteira 

desse emissor no passado. 

 

3.4 GERENCIAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO 

Atualmente há uma variedade de métodos para gerenciar o risco de crédito. Nesse 

contexto, Bader (2002, p.11) afirma que: 

[...] Os métodos tradicionais baseiam-se na diversificação. A diversificação tratada a 

partir do desenvolvimento de Harry Markowitz da moderna teoria de carteira, no 

início da década de cinquenta, procura ativos, no caso de empréstimos, em setores 

pouco correlacionados, ou correlacionados negativamente, reduzindo-se 

consequentemente o risco de crédito total da carteira, pois permite que os ganhos em 

determinados empréstimos contraponham perdas por inadimplência em outros 

(menor desvio padrão da carteira). No entanto, a possibilidade de redução do risco 

de crédito da carteira dos bancos é limitada devido à escassez de oportunidade de 

diversificação, especialmente para os bancos de pequeno porte, e como 

consequência o risco de sua carteira estará concentrado em um setor econômico e/ou 

uma região geográfica. Esse problema também afeta as financeiras que possuem 

capacidade limitada de diversificação, pois apesar de sua carteira ter empréstimos 

pulverizados, estão fortemente atrelados aos movimentos da economia que afetam 

todos os devedores. 

 

A história tem demonstrado que, principalmente a partir dos anos 1990, cada vez 

mais as instituições financeiras estão utilizando os chamados derivativos de créditos no 

gerenciamento do risco de perdas financeiras, em decorrência da incapacidade de diversos 
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tomadores honrarem seus compromissos. 

 

3.5 VISÃO GERAL DOS DERIVATIVOS DE CRÉDITO 

O desenvolvimento do mercado de derivativos de crédito deve-se à evolução dos 

mercados de securitização e de derivativos, pois, a partir desses dois tipos de instrumentos, 

surgiu o derivativo de crédito. Os derivativos de crédito possuem um resultado esperado 

(payoff) dependente de um evento de crédito de uma ou mais entidades. Portanto, o mercado 

deste produto trabalha com compradores e vendedores de proteção para um possível evento de 

crédito. Os compradores pagam um fluxo de caixa pré-definido e, no caso da ocorrência de 

um evento, recebem um pagamento por parte do vendedor da proteção (Carnelos, 2007). 

A partir dos anos 1990, com a incorporação dos “mercados emergentes” na 

participação das finanças globais e desregulamentadas, o mercado de derivativos de crédito 

vem apresentando contínuo crescimento, que se deve, principalmente, aos benefícios que esse 

tipo de produto pode oferecer. Com os derivativos, é possível: 

1) a transferência do risco de uma carteira de crédito, mantendo-se sua 

confiabilidade; 

2) o gerenciamento de uma carteira de crédito, mantendo essa carteira em um limite 

pré-estabelecido de risco, através da compra e venda dos derivativos de crédito no mercado 

secundário; 

3) a escolha de uma grande variedade de coberturas, dependendo do apetite para o 

risco e do preço do investidor; 

4) a adequação do produto às necessidades do comprador de proteção; 

5) o controle de provisões de créditos duvidosos que, para efeito contábil, entram no 

balanço; 

6) o aumento da exposição a determinado risco de crédito sem a necessidade de 
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lastrear o empréstimo ou levantar fundos para isso. 

 

3.5.1. CREDIT DEFAULT SWAP (CDS) 

O Credit Default Swap é usado para transferir o risco de crédito de uma entidade 

referência (soberana ou corporação) de um investidor para outro. Segundo Bonfim (2007), o 

Credit Default Swap é um acordo bilateral entre comprador e vendedor de proteção de crédito, 

em que o comprador concorda em efetuar pagamentos regulares por um determinado período, 

em troca da proteção fornecida pelo vendedor. Em caso de um evento de crédito da entidade 

referência, o vendedor de proteção compromete-se a efetuar um pagamento ao comprador. 

Um evento de crédito é definido legalmente e tipicamente inclui falência, falha no pagamento 

e reestruturação de dívida (BONFIM, 2007, P.27). 

Logo, pode-se assegurar que o Credit Default Swap é uma das grandes inovações do 

mercado de crédito, pois pode ser comparado a um seguro tradicional, em que os compradores 

de proteção usam esse instrumento como forma de comprar seguro contra inadimplência. 

 

3.5.2. CREDIT LINKED NOTES 

 Um credit linked note (CLN) padrão é uma nota estruturada que combina um título 

normal e um derivativo de crédito e contém um Credit Default Swap embutido (O’KANE, 

2001, p.34). 

 

3.5.3. REPACKAGING VEHICLES 

Repackaging Vehicles são usados para converter ou criar estruturas de risco de 

crédito na forma securitizada que é acessível aos investidores. A estrutura genérica dos 

Repackaging Vehicles também é chamada de Special Purpose Vehicle (SPV). 

As Repackaging Vehicles são trusts geralmente apoiadas por instituições individuais. 
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Essas entidades, no entanto, possuem uma estrutura legal de tal forma que são consideradas 

“falência distante” em relação à entidade patrocinadora, isto é, uma inadimplência pela 

entidade patrocinadora não resulta em uma inadimplência por Repackaging Vehicles 

(BONFIM, 2007, p. 142) 

 

3.5.4 TOTAL RETURN SWAPS (TRS) 

Um Total Return Swap é um contrato financeiro bilateral que replica ao investidor um 

retorno efetivo de um ativo, geralmente um ativo financeiro sujeito a risco de crédito, e em 

contrapartida recebe um fluxo de caixa, geralmente a taxas flutuantes do tipo libor mais um 

spread. A grande diferença entre o TRS e o swap de crédito consiste no fato de o primeiro 

pagar juros periódicos, havendo ou não evento de crédito, e o segundo ser específico ao 

evento de crédito (BADER, 2002, p.15). Segundo Carnelos (2007), especificamente, em um 

Total Return Swap uma contraparte paga para a outra o retorno total de um ativo de referência 

(Fig. 1). 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxo de caixa de um Total Return Swap. Fonte: Carnelos (2007). 

 

Com relação à venda da carteira de empréstimos, o Total Return Swap possibilita a 

diversificação do risco de crédito dos bancos, mantendo a confidencialidade dos registros 

financeiros de seus clientes, além de possuir custos administrativos menores do que os da 

administração de uma carteira de empréstimos (BADER, 2002, p.16). 
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3.5.5 CREDIT SPREAD OPTIONS 

Credit Spread Options são opções em que o payoff depende de um evento de crédito 

que envolve a entidade referência (HULL, 2002, p.645). As Credit Spread Options são 

consideradas derivativos de crédito, porque envolvem o spread sobre o rendimento de um 

determinado ativo de risco de crédito sobre outro ativo. 

 

3.5.6 BASKET DEFAULT SWAPS 

De acordo com Hull (2002), em um Basket Default Swap há um número de entidades 

referência e o resultado da operação depende de um evento de crédito de qualquer uma dessas 

entidades. É equivalente a um CDS para cada uma das entidades referência. Um First-to-

default Basket gera um payoff que depende apenas da primeira entidade de referência a gerar 

o evento de crédito. Após o evento de crédito, não há mais pagamentos do swap, que deixa de 

existir (HULL, 2002, p. 643). Os Basket Default Swaps são similares aos CDS, exceto pelo 

fato de o ativo em referência tratar-se de uma cesta de ativos e não de um único ativo. 

 

3.5.7 COLLATERALIZED DEBT OBLIGATION (CDO) SINTÉTICO 

Segundo Bonfim (2007), os Collateralized Debt Obligations (CDOs) possuem 

grande área de atuação dentro dos mercados financeiros e tendem a ser classificados de 

acordo com os objetivos de seus patrocinadores. Assim, por exemplo, é possível encontrar 

CDOs sobre o balanço patrimonial, geralmente de banco comercial, utilizados para a 

transferência de empréstimo através de uma transação com outra entidade emissora de 

derivativos de crédito (BONFIM, 2007, p.151). 

Estudos realizados por Anson et al (2004) avaliam que as obrigações de dívida com 

garantia sintética – CDOs – são essencialmente produtos financeiros estruturados que 

entidades legalmente conhecidas como Special Purpose Vehicle (SPV) emitem, suportados 
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pelo fluxo de caixa de uma carteira de instrumentos de dívida como objeto. Logo, os CDOs 

são atraentes, uma vez que compram exposição a um portfólio de empréstimos e depois 

vendem os direitos aos fluxos de caixa desse portfólio de empréstimos, junto com o risco de 

crédito associado por diversas tranches: tranches senior (com rating de crédito AAA), 

tranches mezzanine (rating de AA a BB), e tranches de equity (sem rating). As perdas 

surtidas pelo portfólio de crédito são tomadas por ordem inversa de senioridade, ou seja, ao 

mesmo tempo em que as tranches junior recebem cupons com taxas de juros mais elevadas, 

sofrem as primeiras perdas do portfólio. Dessa forma, os CDOs são um veículo importante de 

financiamento no mercado de empréstimos com risco.  

Os investidores em tranches de CDOs, assim, tomam posições não em empréstimos 

imobiliários ou asset-backed securities, mas sim em uma entidade que redefiniu o risco e a 

recompensa. Normalmente, o gestor desse tipo de entidade é um banco de investimento, que 

obtém uma margem sobre o inventário, bem como comissões de gestão. Assim, o 

investimento é dependente não só da qualidade do inventário, mas também da qualidade das 

métricas e pressupostos usados para definir o risco e a recompensa das tranches.  

De acordo com Carnelos (2007), para remover o risco de crédito associado a uma 

carteira de ativos, o banco vende o risco de crédito associado para um SPV que, por sua vez, 

emita notas, possibilitando a transferência desse risco a diversas classes de investidores. 

Como o fluxo de caixa gerado não é suficiente para compensar todos os investidores, o SPV 

investe os ganhos das vendas das notas em ativos com alta classificação (geralmente rating 

AAA). Esses ativos são utilizados como fonte de renda, para completar os cupons prometidos 

aos investidores compradores das notas, e como colaterais (CARNELOS, 2007, p.40). 
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Figura 2: Relação típica em um contrato de CDO. Fonte: Carnelos (2007).     

 

 

3.6 MOTIVAÇÃO PARA O USO DE DERIVATIVOS DE CRÉDITO 

 

A partir dos anos 1990, os bancos se deram conta da possibilidade de fundir direitos 

creditórios para criar obrigações negociáveis. Este processo, conhecido como securitização, 

tinha como principal vantagem o fato de os bancos poderem se livrar de empréstimos 

arriscados através da venda de tais obrigações. É justamente nesse contexto que se insere uma 

nova classe de instrumentos financeiros, os derivativos de crédito. Nos últimos anos, os 

derivativos de crédito têm transformado profundamente a forma com que os agentes 

econômicos administram sua carteira de obrigações. Eles possibilitam a transferência de um 

determinado risco de crédito para um terceiro agente de uma forma simples e eficiente e 

abrem um mercado para esses riscos. 
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João Carlos Douat, em sua tese de doutorado (Douat 1994), ressalta que no Brasil a 

maneira com que as carteiras de empréstimo são administradas atualmente não considera a 

forma correta de avaliação do risco total da carteira, nem tampouco sugere se a mensuração 

desses riscos foi realizada de forma mais adequada. Faz-se necessário, então, adotar uma nova 

abordagem para o risco de crédito. Segundo Douat, o enfoque deveria se mover da transação 

individual para o risco acumulado de grandes carteiras de empréstimo. Dessa forma, seria 

possível lançar mão da moderna teoria de carteira na administração dos empréstimos do 

banco. Consequentemente, será possível estabelecer limites para a volatilidade da carteira, 

além de limites de concentração e de retornos esperados para ativos individuais.  

Desde os anos 1970, o mercado de derivativos de crédito tem passado por grandes 

mudanças; no entanto, quantificar o crescimento desse mercado não é algo tão elementar. 

Além disso, as motivações para compradores e vendedores de contratos de derivativos 

utilizarem esse tipo de instrumento financeiro são inúmeras, como a administração de risco e 

os ganhos de taxas. 

Eduardo Abrahão de Souza, em sua dissertação de mestrado (Souza 2006), corrobora 

a ideia exposta acima e aborda os principais motivos para o uso dessa nova classe de 

instrumentos financeiros, na perspectiva de compradores e vendedores, no que diz respeito à 

sua proteção. Para o comprador de proteção, as motivações incluem: 

1) Neutralização de riscos específicos – é o uso mais comum dos derivativos de 

crédito. Consiste na venda sintética de risco de crédito específico, com o 

objetivo de compor uma relação retorno esperado-risco mais apropriada da 

carteira de obrigações, ou para evitar perdas financeiras decorrentes de 

inadimplência. 

2) Ajuste do perfil de concentração setorial – operação na qual se compra 

proteção com o objetivo de diminuir ou sair do risco setorial. Este 
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instrumento é bastante valioso para os investidores que estejam com a 

concentração elevada em um determinado setor, ou até mesmo uma região 

geográfica ou país. Para os bancos, é possível limpar a carteira de crédito, 

abrindo espaço para novas operações. 

3) Eliminar ou reduzir uma correlação alta entre ativos da carteira. 

4) Sigilo – o comprador consegue proteção contra um devedor sem que este 

tome conhecimento. 

5) Versatilidade – o derivativo de crédito pode ser feito sob medida, podendo o 

comprador montar um instrumento financeiro perfeitamente adequado às 

suas necessidades. 

6) Flexibilidade – permite carregar o ativo em seus livros e transformá-lo, pelo 

prazo total ou parcial, em um ativo sinteticamente livre de risco de crédito. 

Existe a possibilidade também da venda parcial ou total desse ativo. 

Já para o vendedor de proteção, as motivações para o uso de derivativos incluem: 

1) Assumir risco de crédito sem usar os mecanismos clássicos, como conceder 

empréstimos ou comprar títulos financeiros de forma a não ser necessário o 

uso de caixa. 

2) Um banco pode obter vantagem competitiva a partir do momento em que 

possuir informações únicas a respeito da qualidade de crédito de alguns 

setores ou países, o que outros bancos podem não ter, e utilizá-las em 

benefício próprio. 

 

4. A CRISE DE 2008 

 

4.1 ORIGEM HISTÓRICA: OS ANTECEDENTES DO MERCADO IMOBILIÁRIO 
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A década de 1920 foi marcada pela hegemonia econômica dos Estados Unidos, que 

foram o maior credor dos países europeus que participaram da Primeira Guerra Mundial. Os 

bens de consumo duráveis, como automóveis, rádios e eletrodomésticos, tornavam-se bens de 

consumo de massa, pois as pessoas conseguiam adquiri-los devido aos bons salários que cada 

vez cresciam mais. O desemprego, assim como a inflação, era baixo. Toda a prosperidade 

alcançada pelos norte-americanos foi devida às altas tarifas alfandegárias que protegiam o 

mercado interno dos produtos estrangeiros, forçando a população a consumir produtos 

nacionais para justamente erguer as indústrias do país. As indústrias americanas produziam 

em grande escala e as exportações para a Europa diminuíram, pois os países recomeçaram a 

produção de produtos que importavam dos Estados Unidos e a grande consequência disso foi 

que o mercado interno norte-americano se viu sufocado por produtos que não conseguia 

consumir. 

O ritmo de produção foi diminuindo e o número de desempregados, aumentando. Os 

produtos agrícolas excedentes foram armazenados e fazendeiros tiveram suas propriedades 

hipotecadas, pois não suportaram as despesas com o armazenamento. Essa crise repercutiu na 

Bolsa de Valores de Nova York, onde as ações das grandes empresas americanas eram 

negociadas. Vários acionistas queriam vender suas ações, porém o número de vendas era 

superior ao número de compras. Com isso, os valores das ações baixaram cada vez mais, até 

que no dia 29 de outubro de 1929, a chamada terça-feira negra, tudo despencou. A quebra da 

Bolsa arruinou os especuladores que, sem crédito, não conseguiram pagar seus débitos, 

provocando a falência de vários bancos. Os preços dos produtos industriais caíram e empresas 

faliram. Os salários caíram e a quantidade de desempregados no país chegou a 14 milhões em 

1933. Países no mundo todo sofreram com a crise de 1929. Não se pode deixar de destacar 
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que a crise financeira atual possui características distintas da grande crise de 1929, uma vez 

que houve uma grande desregulamentação na estrutura financeira ao longo dos anos. 

Nesse contexto de desregulamentação do sistema financeiro, o mercado imobiliário 

norte-americano, em 2001, obteve uma expansão acelerada logo depois da crise das empresas 

“Pontocom”. Os juros do Banco Central Americano (FED) caíram para recuperar a economia 

e as empresas imobiliárias se aproveitaram desse momento para fornecerem financiamentos 

imobiliários a juros baixos.  

Com a evolução do sistema financeiro internacional, o mercado de crédito nos EUA 

tornou-se bastante acessível, uma vez que o crédito é utilizado pelo comércio e pela indústria 

como um instrumento de política financeira na venda a prazo de seus produtos e serviços. 

Para as instituições bancárias, o crédito é uma das principais fontes de renda, pois a função 

mais importante dos bancos é a intermediação financeira (captar recursos no mercado e 

emprestar a terceiros financiando a atividade produtiva). De acordo com Schrickel (2000, 

p.25), crédito é todo ato de vontade ou disposição de alguém de “[...] destacar ou ceder, 

temporariamente, parte do seu patrimônio a um terceiro, com expectativa de que esta parcela 

volte a sua posse integralmente, depois de decorrido o tempo estipulado”. Essa parte do 

patrimônio pode ser consolidada por dinheiro (empréstimo monetário) ou bens (empréstimo 

para uso, ou venda com pagamento parcelado, ou a prazo). 

Essa disponibilidade de acesso aos recursos financeiros permitiu que o norte-

americano comum solicitasse crédito para diversos fins como, por exemplo, comprar um carro 

novo, uma casa, um computador, ou obter um empréstimo estudantil. Existe um número 

especial (pontuação de crédito) que pode determinar se o cidadão norte-americano pode fazer 

essas coisas ou, pelo menos, quanto isso vai lhe custar. A pontuação de crédito é um número 

calculado com base no histórico de crédito para que as financeiras possam saber se podem 

“emprestar ou não” para pessoas que estão solicitando crédito ou empréstimo (OBRINGER, 
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2009).  

Uma crise financeira é normalmente desencadeada quando há, em determinada 

nação, um maior número de agentes pessimistas em relação aos demais. Suas principais 

consequências são a desvalorização de ativos financeiros e a iliquidez de diversas instituições, 

ou seja, a confirmação e o agravamento dos motivos que geraram o pessimismo inicial. 

Segundo Holland (2008, s.3), crises financeiras são: 

 “Interrupções abruptas nas altas de preços de ativos, seguidas por momentos de 

pânico (comportamento irracional), geralmente com queda generalizada dos preços 

de ativos (ações, entre outros) em efeito dominó, e alterações substanciais nas taxas 

de câmbio”. 

  

Existem diversos tipos de crises: de balanço de pagamentos, cambiais, de dívida 

externa soberana, bancárias, estouros de bolhas setoriais e financeiras (de excesso de 

liquidez). Essas crises acontecem motivadas por booms associados a crescimento rápido nos 

preços dos ativos, e esse comportamento é inerente às economias capitalistas, uma vez que, ao 

funcionarem regularmente, e por assim se comportarem, apresentam um comportamento 

cíclico e tendem a produzir momentos de instabilidade. A história das crises financeiras 

demonstra, evidentemente, que cada momento é definido por suas especificidades históricas e 

institucionais, conforme relatado abaixo: 

 Crise de 1929: Grande Depressão - forte especulação em mercados financeiros, sem 

regulação e sem Banco Central como “emprestador de última instância”; 

 Crise do Petróleo (1973, 1979) - suspensão de oferta e revolução islâmica faz preços 

do petróleo dispararem, gerando forte inflação mundial; 

 Crise do Japão (década de 1980); 

 Crise Europeia (1991-1992): Crise do ERM; 
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 Crise em Economias Emergentes – América Latina, Tigres Asiáticos e Rússia- (1995-

2001); 

 Crises cambiais, gerando fortes desvalorizações da taxa de câmbio e transição para 

regimes de câmbio flutuante; 

 Bolha da Internet (1995-2000) - crescimento rápido do setor com excessiva 

valorização das empresas “pontocom” e sucessivo estouro da bolha; 

 Crise financeira internacional gerada em julho de 2007 nos EUA a partir do não 

cumprimento dos contratos de crédito de alto risco para habitação, vulgo subprime - 

entre 2007 e 2008 as ações caíram pouco mais de 35% em 15 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - A crise atual (2007-2008): ações caíram pouco mais de 35% em 15 meses. Fonte: 

Holland (2008). 

 

4.2 AS RAÍZES DA CRISE 

O boom do mercado imobiliário já dava sinais de que iria resultar em recessão, 

embora a maioria dos economistas norte-americanos e europeus esposasse a tese do FMI de 

que seria possível evitá-la. Essa suposição se baseava na experiência das crises financeiras de 
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fins da década de 1990, atribuídas a desequilíbrios macroeconômicos ou a sistemas 

financeiros inconsistentes. Se houvesse uma crise, esta viria em decorrência dos “déficits 

duplos” dos EUA, particularmente do crescente déficit em conta-corrente, que poderia levar à 

desvalorização do dólar, gerando pressões inflacionárias globais (Fischer, 2008, p. 1). 

Estourada a bolha do subprime, contudo, tornou-se convencional atribuir a crise, de 

saída, à política monetária expansionista norte-americana durante o período 2004-2007, que 

teria resultado no boom financeiro do período 2003-2007. Afinal, os ciclos econômicos já 

demonstraram que períodos de rápido crescimento do crédito tendem a ser acompanhados 

pelo afrouxamento das condições de empréstimo.  

De acordo com os fundamentos da economia neoclássica, o problema, em suas 

raízes, reside na ausência de informações corretas, embora não faltassem dados sobre as 

emissões de hipotecas e sobre os riscos incorridos, devidamente avaliados pelas agências 

especializadas. Isto pode ser corroborado por Gorton (2008) que atribuiu a crise de 2007 a um 

descompasso de informação. 

De fato, o ponto central da crise está na qualidade da avaliação de risco dos SIVs 

(Structured Investment Vehicles), cujo principal problema era a avaliação produzida pelas 

agências de rating, que subestimaram a correlação no default das hipotecas. Os SIVs são 

SPVs que adquirem principalmente títulos de renda fixa (como no caso dos derivativos de 

hipotecas subprime) de médio e longo prazo, de retornos elevados com fundos obtidos através 

da emissão de commercial papers, capital notes, medium-term notes (MTNs) e asset-backed 

commercial paper conduits (ABCPs) de curto prazo. Assim, para Mizen (2008, p. 532), a 

crise do subprime “é efetivamente uma crise que ocorreu por causa dos erros na precificação 

do risco dos títulos imobiliários securitizados”. 

Outro ponto que merece ser ressaltado refere-se à falha de supervisão causada pelo 

uso de modelos de risco altamente sensíveis à variação de preços, os quais se baseavam na 
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hipótese de que cada usuário era a única pessoa a usá-los. Quando um modelo de risco de um 

participante do mercado detecta um aumento do risco em sua carteira, talvez resultante de 

alguma elevação aleatória na volatilidade, e esse participante tenta reduzir a exposição, 

muitos outros estão tentando fazer a mesma coisa ao mesmo tempo com os mesmos ativos. 

“Um círculo vicioso garante uma queda de preço vertical, induzindo novas vendas. A liquidez 

desaparece num buraco negro” (Persaud, 2008, p. 11). 

Finalmente, Fischer combina irracionalidade com ignorância a respeito das 

características de risco das hipotecas securitizadas: 

As causas imediatas da crise financeira foram um boom de crédito irracionalmente 

exuberante combinado com uma engenharia financeira que (i) conduziu à criação de 

complexos instrumentos financeiros considerados confiáveis, cujas características de 

risco eram subestimados ou não compreendidos, e (ii) alimentou um boom 

habitacional que se transformou numa bolha de preços de imóveis e (iii) conduziu a 

uma insustentável compressão do prêmio de risco em escala mundial (Fischer, 2008, 

p. 2-3). 

 

Embora aparentemente plausíveis, essas explicações, que se baseiam na ausência de 

informações que permitissem a avaliação correta dos riscos, não esclarecem as razões pelas 

quais um aumento da inadimplência entre os mutuários subprime deveria desencadear uma 

crise financeira que atingiu globalmente todas as classes de ativos, mesmo aqueles 

relativamente imunes ao risco de crédito. A pirâmide de derivativos que se construiu acabou 

transferindo o risco de crédito do balanço dos bancos para o mercado e o problema do 

subprime tornou-se uma crise quando parte do risco retornou novamente para os bancos. 

É bem verdade que muitos bancos foram impactados pela crise, em função de 

apresentarem expressivos montantes de derivativos de hipotecas subprime que não haviam 

sido colocados no mercado, por terem sido emitidos depois do início da queda do valor desses 

títulos, no verão de 2006. Além disso, por atuarem como market makers, muitas instituições 



 

 

50 

financeiras reabsorveram SPVs, incluindo SIVs, com problemas, mas, ao que tudo indica, 

várias o fizeram exatamente por contar com recursos aparentemente suficientes para absorver 

as perdas significativas. Outras, contudo, foram obrigadas a fazê-lo por terem assegurado, de 

uma forma ou de outra, os títulos securitizados, ou por receio de perder prestígio – e, assim, 

depositantes e/ou investidores – com a queda do valor dos títulos por elas originados. 

Aqui, na realidade, parece residir o cerne da questão: para que os derivativos de 

hipotecas obtivessem grau de investimento, era necessário não apenas terem sido originados 

por instituições financeiras sólidas, de preferência “too big to fail”, mas tinham de contar com 

seguro contra perda de valor. E, ao estarem assegurados também por instituições sólidas ou 

“too big to fail”, aparentemente não apresentavam riscos elevados. Por outro lado, o único 

risco que efetivamente não parece ter sido levado em consideração pelos agentes econômicos 

foi o risco sistêmico, cuja cobertura, aliás, está além da capacidade do agente individual, 

cabendo ao governo, em geral, e ao Banco Central, em particular.  

É claro que, de qualquer forma, os modelos de risco de default dos títulos originários 

(as hipotecas) eram backward looking e baseados num período muito curto. Mesmo assim, o 

fracasso dos modelos não se deveu ao aumento das taxas de liquidação das hipotecas 

subprime, mas em razão de o ciclo habitacional ter ingressado na sua fase descendente.  

Cabe também destacar que a crise financeira de 2008 originou-se na queda do valor 

dos imóveis, resultante da crise do setor habitacional norte-americano, que teve início no 

verão de 2006 (mais precisamente em 2007), devido ao excesso de oferta de imóveis. Por sua 

vez, este excesso de oferta se explica pela própria elevação dos preços dos imóveis, o que 

tornou altamente lucrativa a atividade de construção. A acelerada acumulação de capital no 

setor, portanto, fez a oferta adiantar-se à demanda, desencadeando o processo de ajuste 

violento – aliás, próprio do capitalismo –, em que, segundo Marx, o equilíbrio é alcançado 

através da crise e não de movimentos suaves de convergência. Mas, apesar de a crise 
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habitacional, por si só, ser suficiente para sacudir o mercado de derivativos hipotecários, a 

razão de ter-se transformado numa crise sistêmica se origina na própria rede de seguros tecida 

para garantir grau de investimento às hipotecas securitizadas. Adicionalmente o elevado grau 

de alavancagem das instituições financeiras, investidores e demais agentes econômicos, além 

das densas relações especulativas estabelecidas com outros instrumentos no mercado de 

hedge colaboraram para a formação deste cenário de crise. 

Teoricamente, as instituições financeiras que operam no ramo de seguros oferecem 

cobertura contra eventos que, embora esperados para um conjunto de pessoas ou ativos, são 

acidentais do ponto de vista do ativo ou da pessoa considerada individualmente. O mecanismo 

de proteção do indivíduo ou ativo dá-se através da socialização das perdas, de forma que o 

custo para cada agente – o prêmio – seja mínimo. Este prêmio, por sua vez, é determinado 

pela probabilidade de ocorrência do evento mais a margem do segurador, sendo o valor 

assegurado igual à capitalização, pela taxa de juros, do prêmio líquido da margem do 

segurador. No caso dos derivativos hipotecários, muitas vezes o seguro era fornecido pela 

própria instituição “originadora”, de forma que, efetivamente, parte do risco voltava para os 

bancos; ou por outras instituições, através, inclusive, de opções de compra e de outros 

derivativos. Em particular, os bancos europeus, que se tornaram, desde a formação do 

mercado de derivativos, fornecedores de hedge para ativos financeiros emitidos no mercado 

norte-americano e participaram largamente do mercado de seguro de hipotecas securitizadas. 

Segundo Cintra e Cagnin (2007, p. 307), no segundo semestre de 2007, a exposição ao risco 

dos cinco maiores bancos norte-americanos que operavam em derivativos chegou a US$ 

882,5 bilhões, ou seja, 250,8% do seu capital. 

Quando o mercado habitacional entrou em crise, o rápido aumento da inadimplência 

dos mutuários do segmento subprime provocou a desvalorização dos derivativos, impactando 

tanto os bancos que não haviam conseguido disponibilizá-los através de SPVs, quanto as 
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instituições financeiras que tinham segurado os derivativos hipotecários. Além disso, “os 

fundos que operam no mercado monetário exerceram suas opções, forçando os lançadores de 

puts a adquirir as notas, colocando adicional pressão sobre os seus recursos líquidos” (Gorton, 

2008, p. 44). Dado o entrelaçamento dos derivativos, essas perdas provavelmente seriam mais 

do que suficientes para gerar uma crise financeira de razoáveis dimensões, à medida que 

instituições de menor porte falissem e pelo menos alguns bancos “too big to fail” tivessem de 

ser socorridos pelas autoridades monetárias. Ocorre, porém, que os investidores em hipotecas 

subprime concentraram os riscos alavancando suas posições com fundos emprestados que, por 

sua vez, eram baseados em empréstimos de curto prazo.  

Mais do que isso, o próprio seguro das hipotecas securitizadas era realizado, em 

grande medida, através de opções alavancadas, no sentido de que os lançadores somente 

poderiam depositar as margens caso o preço de exercício se descolasse desfavoravelmente do 

preço spot, através de recursos emprestados. Bastou, portanto, que caíssem os valores das 

hipotecas securitizadas para que muitas instituições apresentassem resultados financeiros 

declinantes e passivos cada vez maiores, a desembocar em rombos que se alargavam à medida 

que, com o aumento da inadimplência dos mutuários, caíam os preços dos derivativos 

hipotecários até serem degradados pelas agências de classificação de risco. 

É certo que, em grande medida, a crise do subprime provavelmente nunca teria 

tomado dimensões sistêmicas não fora pela liberalização dos mercados financeiros. De fato, 

as restrições impostas pela legislação bancária da década de 1930 contribuíram para o longo 

período de estabilidade financeira, que somente seria interrompida com o credit crunch de 

1966. Assim, a progressiva liberalização esteve associada ao desenvolvimento de crises 

financeiras cada vez mais profundas que se seguiram desde então, inclusive a dos Savings & 

Loan e, agora, a desencadeada pelo colapso dos derivativos das hipotecas subprime. Em 

particular, como consequência da liberalização, os grandes bancos norte-americanos foram 
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estendendo suas atividades para além dos tradicionais empréstimos bancários, passando a 

administrar fundos mútuos e a oferecer serviços de gestão de ativos por meio de seus vários 

departamentos. Buscaram ainda escapar das regras prudenciais, promovendo a securitização 

dos créditos. Enfim, para enfrentar a concorrência, os bancos reivindicaram e foram se 

transformando em supermercados financeiros, desencadeando um processo que culminou na 

separação das funções entre os bancos comercias e de investimento. Desde os anos de 1970, 

os grandes bancos americanos já eram dominantes no mercado internacional de moedas 

estrangeiras. Mais recentemente, desenvolveram um nicho altamente arriscado, mas que se 

tem mostrado rentável – dadas as suas relações com o empregador de última instância: 

passaram a fornecer seguros financeiros (hedge) como dealers do mercado de derivativos e a 

abrir linhas de crédito nas emissões de commercial paper e outros títulos de dívida no 

mercado de capitais (Cintra e Cagnin, 2007, p. 306). 

Isso ampliou os riscos dos bancos e as condições de alastramento da crise financeira, 

com a possibilidade de grandes perdas pela ocorrência de movimentos bruscos e não 

antecipados de preços de ativos. Na verdade, como mencionado anteriormente, esses 

instrumentos introduziram “um risco financeiro sistêmico ao promoverem o entrelaçamento 

patrimonial e creditício entre os grandes bancos, as principais corporações e os centros 

financeiros internacionais” (Cintra e Cagnin, p. 307). 

Em síntese, a crise financeira atual mostrou que a dispersão do risco não o reduz do 

ponto de vista sistêmico, de modo que, num contexto de mercados financeiros liberalizados e, 

assim, fortemente interconectados, a crise de um mercado necessariamente arrasta consigo o 

sistema financeiro em seu conjunto. O motivo da crise reside na própria natureza das 

instituições seguradoras, que obviamente carecem de recursos para sustentar o risco 

sistêmico. Risco este que necessariamente cresce nos períodos de expansão, à medida que as 
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relações de crédito permitem o “descolamento” das condições reais da reprodução, 

particularmente quando essas instituições operam com elevado grau de alavancagem. 

 

4.3. A EVOLUÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL DOS ESTADOS 

UNIDOS ATÉ A CRISE DOS SAVINGS & LOAN 

 

A reestruturação do sistema financeiro habitacional norte-americano, provocada pela 

liberalização financeira e pelo desenvolvimento da securitização de títulos hipotecários a 

partir de meados da década de 1980, tornou o mercado habitacional integrado ao mercado de 

capitais: “As taxas hipotecárias respondem a mudanças das taxas de juros nos outros 

mercados de capitais e os fundos hipotecários estão efetivamente disponíveis às taxas de juros 

prevalecentes no mercado” (Hendershott e Van Orde, 1989). .Para alguns autores, isso teria 

resultado em uma menor dependência do mercado habitacional em relação à política 

monetária, ou seja, à taxa de juros, de modo que a oferta de crédito hipotecário estaria, agora, 

provavelmente menos sujeita a experimentar as drásticas mudanças que ocorreram nas 

décadas de 1960 e 1970. Isso, juntamente com a maior competitividade no mercado primário 

de hipotecas, promovida por sua desregulamentação, sugere que seria menos provável que um 

aperto da política monetária resultasse em racionamento do crédito hipotecário, como ocorria 

frequentemente no velho sistema (McCarthy e Peach, 2002, p. 138). 

Neste contexto, o desenvolvimento e o crescimento dramático do mercado 

secundário de hipotecas têm, através da ampliação e aprofundamento do mercado hipotecário, 

incrementado a relação entre os investimentos residenciais e o PIB potencial real e mitigado a 

resposta dessa relação às flutuações na renda e na taxa de juros. Caso, por exemplo, uma 

política monetária apertada reduza a oferta de crédito hipotecário, as altas taxas de juros 

podem induzir o mercado secundário de hipotecas a aumentar a oferta desses títulos e, dessa 
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forma, amortecer os efeitos das taxas de juros mais elevadas sobre a relação entre os 

investimentos residenciais e o PIB potencial real. 

Não obstante essas considerações, McCarthy e Peach (2002) ponderam que a 

evidência empírica pós-1986 sugere que a resposta das taxas do crédito hipotecário é 

inicialmente maior e mais persistente. Os preços dos imóveis eventualmente respondem com 

maior intensidade do que no período anterior. Com a política monetária sendo transmitida 

através desses preços, o investimento residencial responde mais demoradamente, mas de 

forma mais forte. Desse modo, parece que a política monetária ainda tem um efeito forte 

sobre o investimento residencial, mas leva um tempo maior para que se faça sentir. 

Na verdade, uma análise da evolução do mercado habitacional norte-americano pode 

revelar a íntima associação entre o ciclo da construção e as condições do mercado de crédito 

habitacional, que se alteraram de forma expressiva nos últimos oitenta anos, em estreita 

conexão com as crises que se sucederam nesse período. Fazendo uma análise da breve 

evolução do mercado imobiliário nos EUA, constata-se que: 

 1960: no início da década de 1960, tomar um empréstimo nos Estados Unidos para 

comprar uma casa era um processo rudimentar. O cliente procurava uma agência e respondia a 

um imenso questionário. A análise da papelada levava semanas, em um trabalho em que 

contava muito a visão subjetiva do funcionário do banco, passível de discriminação ou de 

erros do ponto de vista da análise de crédito. No final da década de 1960, o sistema começou 

a mudar, quando ganhou impulso a chamada securitização, que permitia transferir operações 

de crédito do balanço dos bancos para o mercado de capitais. A inovação foi transformar 

financiamentos imobiliários, que são ativos típicos de bancos, em produtos financeiros 

adaptados dos mercados de capitais - títulos que podem ser negociados a qualquer momento 

pelos investidores, como fundos de previdência e seguradoras. 
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 1970: na década de 1970, começaram a se difundir nos Estados Unidos os 

financiamentos imobiliários flexíveis. Clientes podiam contratar empréstimos com 

amortizações que começavam em alguns anos, ou fazer dívidas com prestações que subiam 

junto com as taxas básicas de juros definidas pelo Federal Reserve (FED). 

 1990: em 1995, foram criados novos mecanismos para alavancar os financiamentos 

imobiliários subprime (de baixa qualidade). A securitização abriu aos bancos as vastas somas 

de recursos do mercado de capitais. Os scoring models reduziram entre US$ 300,00 e US$ 

650,00 os custos de geração de cada empréstimo, segundo estimativa feita em 1996 pela 

Freddie Mac, uma securitizadora americana. Os contratos flexíveis permitiram que clientes 

tomassem empréstimos com juros inicialmente mais baixos, na esperança de que as contas 

fechassem mais adiante se o preço dos imóveis subisse. 

De acordo com Synek (2008, p.1): 

[...] o desenvolvimento do mercado hipotecário nos EUA e as recentes inovações de 

financiamento imobiliário “[...] conduziram ao elevado dinamismo do mercado de 

habitação, incentivando as famílias na procura deste tipo de investimento, que se 

traduziu num rápido crescimento dos preços das habitações [...], sobretudo a partir 

do final da década de 1990. 

As informações desse autor encontram-se representadas no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Vendas e preços de habitações novas (taxa de variação homóloga, em %). Fonte: 

Bureau of Economic Analysis. *Média de janeiro e fevereiro. (2008). 

 

Esse fato aumentou a riqueza das famílias e o montante de fundos extraídos por meio 

dos créditos hipotecários, proporcionando o estímulo ao consumo privado e à redução da 

poupança, conforme demonstrado nos Gráficos 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - PIB, procura interna e consumo privado (taxa de variação homóloga real, 

em %). Fonte: Bureau of Economic Analysis (2008). 
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Gráfico 3 - Taxa de Poupança das Famílias (em % do Rendimento Disponível). Fonte: Bureau 

of Economic Analysis (2008). 

 

Na mesma década, a política de redução das taxas de juros demonstrados facilitou o 

acesso das famílias ao crédito hipotecário, contribuindo para o aumento dos preços e do 

investimento residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Investimento privado (taxa de variação homóloga real, em %). Fonte: Bureau of 

Economic Analysis (2008). 
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Se em 1900 cerca de 30% das residências nos EUA eram hipotecadas em 40% do seu 

valor, no início da década de 1970 mais de 60% das mesmas estavam hipotecadas em mais da 

metade de seu valor (Robertson, 1973, p. 638). Esse crescimento exponencial, paralelo ao do 

aumento da proporção das residências ocupadas pelos seus proprietários (62,5% na década de 

1960, contra pouco menos de um terço em 1930), se explica, em grande parte, pelo 

desenvolvimento das instituições do sistema financeiro habitacional norte-americano, que se 

viu inteiramente reformado como resultado da Grande Depressão. 

Durante a década de 1920, o empréstimo hipotecário típico era de curto prazo, 

chegando a três, cinco ou, no máximo, dez anos, e cobria 50%, 60% ou, no máximo, dois 

terços do valor do imóvel. Como resultado, eram comuns uma segunda, ou mesmo terceira 

hipotecas, com elevadas taxas de juros. Ainda que houvesse alguns experimentos com 

hipotecas amortizadas anualmente, particularmente por associações de poupança e 

empréstimo, a regra geral eram pagamentos totais ou amortizações parciais com “balões” ao 

final. As taxas de juros eram elevadas em relação às que prevalecem hoje, particularmente 

quando comparadas com as taxas corporativas ou governamentais (Robertson, 1973, p. 640). 

Segundo esse autor, os efeitos da legislação habitacional federal não podem ser mensurados 

de forma precisa, mas não há dúvida de que, por incrementar o fluxo de crédito disponível aos 

tomadores a baixas taxas de juros e em um esquema de amortização mensal, o governo 

federal incrementou a demanda agregada por residências. 

O programa habitacional norte-americano teve início durante os anos difíceis da 

Grande Depressão. Para ajudar as instituições que financiavam a aquisição de residências, o 

Congresso norte-americano criou, em 1932, o Federal Home Loan Bank System, com 11 

(depois 12) bancos regionais, sob a supervisão do Home Loan Bank Board. Embora toda 

instituição que operasse no mercado habitacional se qualificasse a participar, incluindo bancos 

e companhias de seguro, a grande maioria das instituições que passaram a constituir o novo 
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sistema era composta por Savings & Loan Associations (S&L, ou seja, associações de 

poupança e empréstimo). “A principal função dos Home Loan Banks era prover liquidez às 

instituições-membro através de empréstimos assegurados por hipotecas” (Robertson, 1973, p. 

641). 

Em 1933, o Congresso criou a Home Owners Loan Corporation (HOLC), também 

sob a supervisão do Home Loan Bank Board, com a finalidade de emprestar recursos com 

prazo de quinze anos, juros anuais de 5% e amortizações mensais, a devedores ameaçados 

com a execução de hipotecas. Entre a data de sua criação e junho de 1936, quando parou de 

operar, a HOLC desembolsou US$ 3 bilhões (Robertson, 1973, p. 641). No ato de instituição 

da HOLC, também foi autorizada a criação de uma associação federal de poupança e 

empréstimo, com o Tesouro sendo autorizado a subscrever até 50% de qualquer associação 

dessa natureza. Em 1974, estabeleceu-se a Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

(FSLIC), com aporte de capital da HOLC. Considerada uma “tremenda proteção aos 

poupadores” (Robertson, 1973, p. 641), a FSLIC recebeu prêmios das instituições-membro e, 

inicialmente, assegurou as contas de até US$ 5.000,00. 

Em 1934, com a criação do Federal Housing Administration (FHA), a ênfase do 

programa habitacional norte-americano mudou do resgate para a recuperação. Para estimular 

novos empréstimos, um esquema de seguro hipotecário foi concebido. Esse esquema previa 

que empresas financeiras privadas poderiam fazer empréstimos hipotecários, para construções 

de até quatro residências e para propriedades para aluguel, com muito menos risco do que 

antes (Robertson, 1973, p. 641-2). De saída, a FHA assegurou hipotecas de até 80% do valor 

dos imóveis, com baixas taxas de juros e amortização em vinte anos. Em 1938, foi autorizada 

a assegurar hipotecas de até 90% do valor do imóvel de residências novas com valor de até 

US$ 6.000,00. 
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Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento do mercado secundário de 

hipotecas, a RFC Mortgage Company, propriedade da Reconstruction Finance Corporation, 

deu início, em 1935, à compra de hipotecas de propriedades comerciais urbanas. Com a 

aprovação, em 1938, de legislação autorizando o governo a patrocinar esse mercado, criou-se, 

nesse mesmo ano, a Federal National Mortgage Association (FNMA, ou Fannie Mae), que 

passou a comprar hipotecas asseguradas pela FHA na ausência de interesse do capital privado 

e a vendê-las com prêmio quando possível. Por volta de 1948, a FNMA já se havia tornado 

um importante fator no financiamento da construção residencial urbana. A esse respeito, 

assim se manifesta Robertson: 

Desde o começo da política emergencial causada pela Depressão houve um interesse 

considerável por suprir residências de baixa renda para famílias desprivilegiadas. A 

assim chamada habitação pública teve início com os esforços da RFC e, mais tarde, 

da Public Work Administration, para realizar empréstimos para companhias 

habitacionais privadas. Quando essas tentativas falharam, tomaram-se outras 

medidas para providenciar habitação adequada para grupos de baixa renda. Em 

1937, a United States Housing Authority (USHA) deu início à prática de emprestar 

recursos para as autoridades habitacionais públicas estabelecidas pelas 

municipalidades. Através desse programa público do New Deal, o governo então 

adicionou a reforma aos seus objetivos anteriores de ajuda e recuperação 

(Robertson, 1973, p. 643). 

 

Em 1941, o Congresso norte-americano aprovou o Título VI do National Housing 

Act, cobrindo áreas de defesa militar, e no ano seguinte as maiores agências habitacionais 

federais – o Federal Home Loan Bank Board, a Federal Housing Administration, e a USHA, 

agora denominada Federal Public Housing Authority, foram combinadas sob a National 

Housing Agency, com a função de centralizar e coordenar o financiamento e a construção de 

residências públicas e privadas durante a Guerra. Em 1944, o Servicemen’s Readjustment Act 
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estabeleceu dispositivos para favorecer o crédito hipotecário para os veteranos da Guerra, por 

meio da Veterans’ Administration (VA). Depois da Segunda Guerra Mundial, sob a cobertura 

do Título VI, residências foram disponibilizadas a preços módicos para os veteranos, militares 

e pessoal ligado ao programa nuclear, entre outros. Como resultado desses arranjos, cerca de 

4,25 milhões de novas residências foram financiadas com créditos hipotecários garantidos 

pela FHA ou pela VA de 1935 a 1952, correspondendo a 40% das novas residências 

construídas no período. 

O mercado habitacional norte-americano ainda sofreu a influência do lobby da 

National Association of Home Builders e da U.S. Savings and Loan League, no sentido de 

subsidiar a construção habitacional, apelo que foi escutado inclusive pelos políticos. “A 

consequência foi uma série de atos do Congresso direcionados ao subsídio direto da habitação 

em montantes que se tornariam astronômicos na década de 1970” (Robertson, 1973, p. 648). 

Em 1965 instituiu-se, em nível de gabinete, o Department of Housing and Urban 

Development (HUD), englobando a Federal Housing Administration, a Federal National 

Mortgage Association e a Veterans’ Administration (VA). Mas através do Housing Act de 

1968, a Fannie Mae foi desmembrada em duas agências: a Government National Mortgage 

Association (GNMA, ou Ginnie Mae), que se tornou responsável pelas hipotecas de baixa 

renda, enquanto a Fannie Mae tornou-se uma “corporação privada patrocinada pelo governo” 

(“government-sponsored private corporation”), introduzindo-se um sistema privado de 

sustentação do mercado secundário de hipotecas asseguradas pela FHA e pela VA. 

Nesse sistema, a Fannie Mae passou a tomar recursos emprestados a taxas de juros 

abaixo das de mercado, através da emissão de debêntures baseadas em suas hipotecas, ou por 

meio de financiamentos do Tesouro, e os emprestava aos bancos hipotecários que, assim, 

podiam originar novos empréstimos hipotecários (Robertson, 1973, p. 648). Já a Ginnie Mae, 

além de assumir as funções de gerenciamento e liquidação da Fannie Mae, passou a emitir 
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garantias de títulos baseados em empréstimos hipotecários. Com efeito, hipotecas asseguradas 

pelo FHA e pelo VA eram reunidas, emitia-se um título de cobertura, e os pagamentos 

derivados das hipotecas eram utilizados para pagar o título emitido. Dessa maneira, os 

investidores conseguiam ganhos próximos dos altos retornos das hipotecas, sem terem eles 

mesmos de conceder crédito hipotecário e assumir as características de reduzida liquidez 

desses instrumentos (Robertson, 1973, p. 648). 

O Housing Act de 1968 ainda estabeleceu subsídios à venda de casas e de 

apartamentos para famílias de “baixa e moderada renda”. Em 1970, o Federal Home Bank 

Board criou a Federal Loan Mortgage Corporation (“Freddie Mac”), com poderes similares 

aos da Fannie Mae, mas com a permissão de adquirir e vender hipotecas convencionais das 

Savings & Loan, inclusive não garantidas pela FHA nem pela VA. 

Como resultado da elevação da taxa de juros na década de 1970, que se tornou 

dramática com a política monetária contra-acionista de Paul Volker, iniciada em 1979, muitos 

bancos, particularmente as Savings & Loan, passaram a experimentar expressiva perda de 

recursos, à medida que os depositantes transferiam seu dinheiro para fundos do mercado 

monetário, de maior rentabilidade. A perda de depósitos ocorreu num momento de boom do 

mercado hipotecário (o valor total do crédito hipotecário aumentou de US$ 700 bilhões em 

1976 para US$ 1,2 trilhão em 1980). Nessa ocasião, essas instituições estavam 

comprometidas com hipotecas de longo prazo, com taxas fixas de juros, de modo que, com a 

elevação das taxas de juros de mercado, o valor presente dos créditos habitacionais caiu 

abaixo do valor de face dos títulos, erodindo o balanço das S&Ls. 

Para resolver o problema, ainda em 1978, as S&Ls da Califórnia, supervisionadas 

pelo governo federal, foram autorizadas a investir e emitir hipotecas com taxas de juros 

ajustáveis (ARMs), eliminando-se, pois, as diferenças em relação às S&Ls estaduais. A 

autorização foi extensiva, no ano seguinte, a todas as S&Ls federais. Em 1980, o Congresso 
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aprovou o Depository Institutions Desregulation and Monetary Control Act, que permitiu às 

S&Ls oferecer depósitos à vista e removeu a Regulação Q, que estabelecia limites para as 

taxas de juros de contas de poupança. Paralelamente, o FSLIC ampliou o limite da cobertura 

de 70% para 100% do montante dos recursos depositados, cujo teto passou para US$ 100 mil. 

Diante do agravamento da situação financeira das S&Ls, aprovou-se, em 1982, o Garn-St 

(Germain Depository Institutions Act), que as autorizou a pagar taxas de juros mais elevadas 

para os depósitos, a tomar dinheiro junto ao Federal Reserve, a realizar empréstimos 

comerciais e a emitir cartões de crédito, assim como a operar no comércio de imóveis. 

Contando com cobertura adicional e com liberdade de contratar a taxas livres, as 

S&Ls expandiram suas operações, baseando-se, em grande medida, na atuação de brokers, 

que compravam fundos no mercado para recompor o balanço da S&Ls. A crise irrompeu em 

1985, com o colapso do Home State Savings Bank de Ohio, aprofundando-se nos anos 

seguintes. Entre 1986 e 1989, a FSLIC fechou ou interveio em 296 instituições, envolvendo 

ativos da ordem de US$ 125 bilhões, sem que a tensão amainasse. Ao todo, entre 1980 e 

1994, mais de 1.600 bancos assegurados pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 

foram fechados ou receberam assistência da Corporação, com o número de S&Ls assegurados 

pelo governo federal dos EUA recuando de 3.234, em 1986, para 1.645, em 1995. Segundo o 

General Accounting Office, o custo total da crise somou, apenas no período de 1986 a 1996, 

cerca de US$ 1,6 bilhão, sendo que, destes, cerca de US$ 124,6 bilhões couberam ao governo 

norte-americano. A consequente retração do sistema financeiro e da construção residencial, 

que se traduziu na queda do número de residências construídas de 1,8 milhão de unidades em 

1986 para 1 milhão em 1991, contribuiu para a recessão de 1990-1991. 

Entre as vítimas institucionais da crise, destacou-se a Federal Savings and Loan 

Insurance Corporation (FSLIC) que, tendo-se tornado insolvente, foi recapitalizada várias 

vezes, inclusive com US$ 15 bilhões em 1986 e mais US$ 10,75 bilhões um ano depois. 
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Tanto a FSLIC quanto o Federal Home Loan Bank Board (FHLBB) foram abolidos pelo 

Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act (FIRREA) de 1989, que 

instituiu o Office of Thrift Supervision (OTS), um bureau do Departamento do Tesouro 

encarregado de autorizar, regular, examinar e supervisionar as instituições de poupança, e o 

Federal Housing Finance Board (FHFB), agência independente de supervisão dos doze 

Federal Home Loan Banks (também chamados bancos distritais). A FSLIC foi substituída 

pelo Savings Association Insurance Fund (SAIF), encarregado de assegurar as instituições de 

poupança administradas pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). O FIRREA 

também deu à Freddie Mac e à Fannie Mae responsabilidades adicionais para apoiar o crédito 

hipotecário para as famílias de baixa e moderada renda. 

 

4.4 O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE HIPOTECAS SECURITIZADAS 

 

Em grande medida, a recuperação da construção residencial norte-americana depois 

da crise de 1991-1992 foi consequência das transformações estruturais do mercado 

hipotecário, que assistiu ao desenvolvimento do segmento de hipotecas securitizadas, 

denominadas MBSs (mortgage-backed securities) ou RMBSs (residential mortgage-backed 

securities). Segundo estudos realizados por Ward e Wolfe (2003), embora a securitização 

tenha se originado ainda na década de 1970, quando se desenvolveu um mercado para a 

Ginnie Mae, a primeira operação pura de securitização teve lugar somente em 1985, quando o 

Banco de Boston a introduziu, utilizando créditos hipotecários. 

A expansão do processo de securitização transformou completamente o mercado 

hipotecário norte-americano. Inclusive os grandes bancos privados se converteram em 

importantes securitizadores de hipotecas. Através dessas hipotecas, “os empréstimos para 

compra de residências eram agregados e repassados para um conjunto de investidores (fundos 
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de investimentos, fundos de pensão etc.), que compravam títulos com determinada 

rentabilidade” (Cintra e Cagnin, 2007, p. 305). 

Os grandes bancos privados que emitiam hipotecas recorriam a linhas de crédito por 

atacado de curto prazo para financiar seus empréstimos hipotecários, que eram negociados no 

mercado ou, então, empacotados em MBSs. Em compensação, em 1995-1996, os bancos 

hipotecários originaram 63% do crédito hipotecário e estavam se dedicando à venda de 

hipotecas, enquanto as S&Ls respondiam por 19% do mercado, tendo se tornado compradoras 

líquidas de créditos hipotecários. Esse quadro é comentado por McCarthy e Peach nos 

seguintes termos: “A emergência da atividade dos bancos hipotecários no mercado primário 

dependeu em grande medida das mudanças no mercado secundário de hipotecas e do 

desenvolvimento do mercado de MBSs” (McCarthy e Peach, 2002, p. 141). 

A contrapartida dessa inversão de papéis foi o avanço das instituições patrocinadas 

pelo governo (Ginnie Mae, Fannie Mae e Freddie Mac) que, se adquiriam somente 5% do 

total de hipotecas em princípios da década de 1970, na década de 1990 respondiam por 

aproximadamente 50% do seu total. Nesse período, as agências federais ainda adquiriam entre 

10 e 15% das hipotecas originadas para compor suas próprias carteiras. A emissão privada de 

Real Estate Mortgage Investment Conduits (REMICs), como collateralized mortgage 

obligations (CMOs), por corporações, empresas e trustes, que não existia em princípios da 

década de 1980, já representava, em fins da década seguinte, 5% do total de hipotecas 

originadas. 

Ao contrário das MBSs, em que o pagamento do principal e dos juros são repassados 

pro rata aos investidores, as CBOs são divididas em classes (tranches) de títulos de diferentes 

categorias em termos das características do pré-pagamento, das amortizações, taxa de juros, 

prazos de maturidade e riscos, criando, assim, um leque diversificado de opções para os 

investidores. No conjunto, em fins da década de 1990, as instituições patrocinadas pelo 
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governo, as agências federais e a emissão privada de REMICs absorviam dois terços das 

hipotecas originadas referentes a imóveis de até quatro residências familiares. 

Correspondendo às mudanças nos mercados primário e secundário de hipotecas, 

assistiu-se, nos últimos quarenta anos, a dramáticas mudanças na participação das diferentes 

instituições no total da dívida hipotecária. Se, de um lado, a participação das S&Ls no total 

dos empréstimos hipotecários e MBSs declinou de mais de 50% em inícios da década de 1980 

para aproximadamente 13% em princípios da década atual, a participação das instituições 

patrocinadas pelo governo passou de 10% para 46% no mesmo período. Mudanças profundas 

também ocorreram, principalmente a partir de 1995, em termos dos instrumentos financeiros, 

com a expansão da participação dos contratos hipotecários não tradicionais: “Produtos 

hipotecários não-tradicionais ou alternativos incluem empréstimos do tipo somente juros 

(interest-only loans), opções de tipo ARMs, empréstimos que combinam amortização 

estendida com aportes periódicos (balloons) e outras formas alternativas de empréstimos” 

(Chambers; Garriga; e don Schlagenhauf, 2007, p. 6). Em 2006, esses produtos responderam 

por 32,1% das hipotecas originadas. 

 

4.5 A COMPLEXA FORMAÇÃO DA PIRÂMIDE DE DERIVATIVOS DE CRÉDITO 

 

A crise do subprime insere-se no último ciclo de construção residencial dos EUA, 

cuja fase de expansão teve início em meados da década de 1990, quando os preços reais dos 

imóveis passaram a se elevar em um ritmo moderado (2,3% ao ano durante o período 1995-

2000). Novo impulso foi dado pela redução da taxa de juros promovida pelo Federal Reserve, 

devido ao estouro da bolha do mercado acionário, particularmente do segmento de alta 

tecnologia (“Dot.com”), em 2000, ao que se seguiu novo corte dos juros depois do ataque 

terrorista de 11 de setembro de 2001. Como resultado, a taxa de fundos federais chegou a 
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apenas 1% em 2003, fazendo com que os custos do crédito hipotecário atingissem o seu 

menor nível em quarenta anos. Essa redução das taxas de juros, combinada com o 

desenvolvimento do processo de securitização e com as inovações financeiras introduzidas no 

período, transformaram o boom do mercado residencial em verdadeiro frenesi. 

Conforme Borça Junior e Torres Filho (2008, p.134), nessa última década: 

[...] o mercado imobiliário norte-americano atravessou seu mais longo período de 

valorização em 5 décadas. Entre 1997 e 2006, os preços dos imóveis se elevaram de 

forma contínua, chegando mesmo a triplicar de valor [...]. Esse processo foi, em boa 

medida, impulsionado pelo aumento do crédito imobiliário americano, que esteve 

apoiado em taxas de juros relativamente baixas, particularmente após os atentados 

terroristas de 11 de setembro de 2001. Como resultado, o mercado de hipotecas - o 

mecanismo de financiamento imobiliário mais importante nos EUA - movimentou, 

entre 2001 e 2006, uma média anual de US$ 3 trilhões em novas operações, 

atingindo um máximo de quase US$ 4 trilhões em 2003. Dois fatores são 

responsáveis por explicar a magnitude desses valores. De um lado, houve uma forte 

ampliação da escala do mercado hipotecário norte-americano, com a incorporação 

de novos potenciais tomadores de financiamento imobiliário e, de outro, o 

crescimento vigoroso do processo de securitização desses créditos. 

 

Segundo Borça Junior e Torres Filho, o primeiro fator se refere à inclusão no mercado 

hipotecário daquele segmento de agentes econômicos que, pelas normas de concessão de 

crédito das instituições privadas e públicas, não tinham condições de arcar com as parcelas de 

seus respectivos financiamentos – os chamados subprimes – e o segundo fator diz respeito à 

ampliação do processo de securitização desses créditos subprime. 
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Gráfico 5 - Evolução do índice de preços dos imóveis nos EUA de 1997 a 2008 (jan. 2000 = 

100. Dados até agosto de 2008). Fonte: Borça Júnior e Torres Filho (2008). 

 

Nesse contexto, expandiram-se ainda mais as operações de securitização e 

desenvolveu-se aceleradamente o mercado de hipotecas subprime, alimentado, em grande 

medida, pelas inovações financeiras introduzidas a partir de 2002, de modo a atrair os 

tomadores de maior risco. Ao contrário das hipotecas prime, concedidas a tomadores que dão 

a entrada tradicional e comprovam os seus rendimentos, as hipotecas subprime correspondem 

àqueles casos em que, ao adquirir um imóvel através do crédito hipotecário, o comprador-

devedor não é capaz de dar qualquer entrada e/ou não tem renda comprovada. Além dessas 

hipotecas, no mercado norte-americano ainda se podem encontrar os créditos jumbo que, em 

geral, também são prime, mas ultrapassam o teto de US$ 417.000, que pode ser adquirido e 

garantido pelas empresas patrocinadas pelo governo federal, e as hipotecas near-prime, ou 

seja, próximas das hipotecas prime, correspondendo a tomadores que não conseguem 

documentar a totalidade de seus rendimentos ou dar a entrada tradicional. Em fins de 2007, 

 



 

 

70 

cerca de 80% dos créditos hipotecários existentes eram de tipo prime, 14% subprime e 6% 

near-prime. 

DiMartino e Duca (2007) apontam em seu trabalho a razão do rápido crescimento do 

crédito hipotecário subprime. Dentre os principais fatores, pode-se destacar o fato de as 

instituições fornecedoras de crédito hipotecário usarem as técnicas de classificação de crédito 

adotadas no segmento subprime do financiamento de automóveis. Ainda assim, os bancos, 

que careciam do capital necessário para manter grandes montantes desses empréstimos de 

risco em carteira aliados às restrições das instituições financeiras de qualquer tipo, não 

poderiam originar e vender esses créditos a investidores na forma de títulos garantidos por 

hipotecas residenciais (RMBSs), pelo menos sem adicionais proteções contra defaults. A 

difusão de novos produtos oferecendo proteção contra default foi o segundo desenvolvimento 

crucial que fomentou o crescimento dos empréstimos subprime. 

Vale destacar que organizações como a Fannie Mae, a Freddie Mac e a Ginnie Mae, 

que tinham como uma das suas funções agrupá-los em MBSs, não obtiveram muito sucesso 

nesse processo de empacotar hipotecas subprime em MBSs. Neste cenário, a solução veio 

através da criação de um novo instrumento financeiro conhecido como CDOs, cuja criação foi 

motivada pela necessidade de algumas instituições financeiras terem o respaldo/status das 

organizações patrocinadas pelo governo federal. O CDOs é um derivativo comum de RMBs, 

cuja principal função é proteger os investidores, uma vez que estão vulneráveis a perdas 

decorrentes de inadimplência, dado que as agências federais não oferecem nenhum tipo de 

garantia.  

As diversas novas técnicas de classificação de risco e produtos, respaldadas 

principalmente na habilidade dos modelos quantitativos em medir de forma acurada o risco de 

inadimplência, desenvolveram um ativo mercado de títulos e uma nova classe de tomadores 

de recursos. Geraram-se, assim, CDOs com créditos hipotecários subprime, colocados em 
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tranches diferenciadas. As mais elevadas recebiam grau AAA porque estavam credenciadas a 

receber os primeiros pagamentos dos mutuários. As tranches inferiores traziam consigo 

cupons elevados para compensar o risco mais elevado. Através da mistura de créditos 

subprime com créditos de primeira linha e da transferência do risco, quase 80% das tranches 

com hipotecas subprime obtinham grau de investimento (grau A ou ainda mais elevado). 

Com isso, as carteiras de crédito imobiliário foram rapidamente securitizadas em 

MBSs, REMICs e conjuntos diversificados de CDOs, englobando hipotecas de diferentes 

riscos, originárias de cartão de crédito e de crédito ao consumidor (automóveis), dentre 

outros. Cada pacote era identificado a partir de determinado grau de risco fornecido pela 

Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch, sendo adquirido por investidores institucionais e hedge 

funds.  

Outro ponto fundamental para a expansão do mercado hipotecário subprime foram as 

inovações financeiras que possibilitaram ao tomador de recursos com cadastro problemático 

ter acesso ao crédito habitacional. Muito provavelmente, essas inovações resultaram não 

apenas do momento favorável do ciclo da construção, mas da abundância de recursos 

financeiros e das baixas taxas de juros que prevaleceram a partir de 2002, consequência, em 

grande medida, da política monetária expansionista. Mas essa abundância, por outro lado, 

também foi uma consequência do próprio desenvolvimento da securitização, que estreitou as 

relações entre o mercado hipotecário e o mercado de capitais. Finalmente, as próprias 

inovações financeiras que tornaram possível ao tomador de recursos com cadastro 

problemático entrar no mercado favoreceram a sua ampliação, atraindo capitais aplicados em 

outros segmentos do mercado financeiro. 

Seja como for, o fato é que, num contexto de abundância de capital financeiro e de 

mercado habitacional em expansão, fazia-se notar a presença de um grande número de 

famílias que tinham o crédito habitacional negado em razão de insuficiência de renda 
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comprovada, incapacidade de dar a entrada tradicional ou por estarem inadimplentes. Em 

certa medida, o crédito subprime foi criado para atender a esse mercado potencial, ou seja, 

como uma forma de possibilitar ao consumidor adquirir uma residência financiada enquanto 

construía ou reconstruía o seu crédito. Como instrumentos de curto prazo, de transição, 

surgiram as balloon mortgage ou interest-only loan, hipotecas com taxas de juros ajustáveis 

com dois anos de taxas fixas ou com três anos, equivalentes, no mercado subprime, às 

hipotecas híbridas ou ARM de período fixo do mercado prime.  

A ideia desses instrumentos de crédito era conceder um espaço de tempo que seria 

utilizado pelo comprador para compor ou recompor seu cadastro de forma a migrar para o 

mercado prime. O incentivo para fazê-lo era dado pela expressiva diferença entre a taxa de 

juros nos dois mercados, a qual condicionava a diferença entre a taxa de juros paga durante o 

período inicial de dois a três anos – a teaser rate – e a taxa ajustada, uma vez tendo sido 

vencido esse período sem que o comprador mudasse de status. Caso não houvesse a migração 

para o mercado prime, o comprador estaria sujeito às elevadas taxas do mercado subprime, 

cujo diferencial seria mais do que suficiente para cobrir os riscos mais elevados. E num 

contexto de boom habitacional, a qualidade do crédito importava pouco. Uma vez, que neste 

contexto de boom habitacional, a qualidade do crédito não era fundamental, pois, caso o 

comprador não honrasse com os pagamentos, o prestamista poderia tomar posse da residência 

e recuperar qualquer perda. 

Outro ponto de fundamental importância para o acelerado aumento das hipotecas 

subprime foram os ganhos do “originador”, que é o responsável pela operação de captação de 

recursos junto aos investidores e a concessão do crédito hipotecário ao tomador final.  Alguns 

dos “originadores” de hipotecas eram controlados pelas maiores instituições financeiras, que 

providenciavam uma linha de crédito de atacado de suporte. Assim, por exemplo, o First 

Franklin pertencia ao Merrill Lynch e a WMC Mortgage Corporation, originariamente 
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denominada Weyerhaeuser Mortgage Company, era um “originador” por atacado de hipotecas 

subprime da GE Money (anteriormente GE Consumer Finance). Essas instituições 

permaneciam no controle dos créditos habitacionais como trustee, de forma a participar dos 

ganhos do “originador”. No caso de default, os créditos eram passados aos special servicers, 

que recebiam as taxas correspondentes. Os special servicers eram dirigidos por uma 

controlling class, compreendendo a maioria dos tomadores das tranches inferiores de títulos 

das REMICs, também denominados tomadores first loss ou BPiece. 

As taxas cobradas pelos servicers representavam um forte incentivo para que se 

adquirissem os “direitos de serviço” dos trustee que, dependendo dos termos da operação de 

securitização, tinham a autoridade de substituir os servicers. Tornou-se comum que servicers 

pagassem milhões de dólares para conservar os “direitos de serviço” dos trustees de REMICs. 

Ao participarem dos ganhos do “originador”, os brokers desempenharam importante 

papel no processo de expansão do crédito subprime, recebendo generosas comissões 

calculadas sobre as amortizações a serem realizadas durante vários anos. Segundo um estudo 

da Wholesale Access Mortgage Research & Consulting Inc., em 2004, os brokers originaram 

68% de todos os empréstimos habitacionais nos EUA, com os empréstimos subprime e Alt-A 

respondendo por 42,7% do total dos empréstimos veiculados pelos brokers naquele ano. 

Segundo Blackburn (2008), os brokers rapidamente vendiam contratos “ninjas” – sem 

comprovação de renda, sem comprovação de emprego e sem comprovação de ativos – aos 

milhares. Esse comportamento era diretamente encorajado pela estrutura de incentivos, 

enquanto a legislação, datada da década de 1960, tinha relaxado os padrões de crédito para 

pessoas com baixa renda ou sem emprego, sem contar com as suas consequências prováveis. 

Mas se, do ponto de vista das instituições financeiras e dos brokers, a securitização 

de créditos hipotecários subprime apresentava-se como importante fonte de ganhos, do ponto 

de vista dos tomadores de recursos a aquisição de imóveis através desse tipo de hipoteca 
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também tinha suas vantagens, a começar pelo acesso à propriedade de um imóvel que, de 

outro modo, não estaria ao alcance das famílias de menor renda. Assim, na tentativa de 

aumentar as taxas de propriedade de moradia entre minorias e famílias de baixa renda, a 

Fannie Mae facilitou as exigências para títulos de financiamentos comprados por ela de 

bancos e financeiras. Isso encorajou os bancos a estenderem o acesso às hipotecas 

imobiliárias a indivíduos cujo histórico de crédito não era bom o suficiente para conseguir 

financiamentos convencionais. A Figura 3 apresenta uma representação de como funciona o 

mercado de hipotecas nos EUA (HOME EQUITY LINE): 
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Figura 3 - Mercado de hipotecas. Fonte: Morais (2008). 

 

Deve-se destacar que uma hipoteca subprime é uma modalidade de crédito concedida 

a clientes, sem exigir bom histórico de pagamento, em troca de juros mais altos. O preço a 

pagar por esse risco que o banco passará a ter é o tomador de empréstimo cobrar uma taxa de 

juro bem maior. É por isto que se sabe que, em toda a taxa de juros, está embutido um 

coeficiente de risco. Se o credor não agir assim, seu risco de prejuízo será muito maior. Juro é 

o preço do dinheiro, mas comporta também uma redução se quem obtiver o financiamento 

apresentar uma folha de pagamento pontual.  
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Originação de um Título Hipotecário: 
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Figura 4 - Título hipotecário. Fonte: Castro (2008). 
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 As operações estruturadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Operações estruturadas. Fonte: Castro (2008). 
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Os macroelementos envolvidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Macroelementos. Fonte: Castro (2008). 

 

É claro que o maior obstáculo residiria no custo da transação, uma vez que o crédito 

era concedido a clientes que não apresentavam bom histórico de pagamento. Sendo assim, o 

obstáculo para os bancos era o preço a pagar por este risco, pois o tomador de empréstimo 

poderia cobrar uma taxa bem maior do que a previamente negociada. Este custo, em termos 

nominais, chegava a ultrapassar 10% de juros ao ano, mas esse problema era contornado pela 

elevação dos preços dos imóveis, particularmente no período de 2000 a 2005, quando, 

conforme mencionado, os preços reais aumentaram 36,4%. Com a apreciação dos imóveis, os 

tomadores de recursos no mercado subprime poderiam refinanciá-los com taxas mais baixas e 

mesmo obter créditos extras, que eram utilizados para expandir o consumo. Assim, “os 
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tomadores de empréstimos subprime eram atraídos para negócios inerentemente ruins pelas 

baixas teaser rates, que não guardavam qualquer relação com os vultosos pagamentos que 

seriam requeridos mais tarde” (Blackburn, 2008, p. 73). 

Proporcionando polpudos ganhos tanto para os investidores quanto para os 

“originadores”, inclusive para os brokers, agências de classificação de risco e instituições 

financeiras vendedoras de seguro de crédito, e aos segmentos de baixa renda o acesso à 

propriedade de imóveis, não é de se estranhar que o mercado de créditos hipotecários 

subprime tenha-se dilatado extraordinariamente, sobretudo após 2002. 
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Gráfico 6 - Participação do subprime nos empréstimos hipotecários. Fonte: Castro (2007). 
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Gráfico 7 - Participação do subprime nas hipotecas securitizadas. Fonte: Castro (2007). 

 

 

Os elevados retornos das operações de securitização de hipotecas subprime e Alt-A, 

conjugados à resultante abundância de crédito e à forte elevação dos preços dos imóveis, a 

favorecer a aquisição de residências por famílias sem condições financeiras, resultaram no 

boom do mercado hipotecário norte-americano, que se transformou em verdadeira “mania”, 

para se adotar a terminologia de Kindleberger (1989). Como resultado, os créditos subprime, 

que chegaram a US$ 150 bilhões em 1998 e a US$ 160 bilhões no ano seguinte, caíram para 

US$ 138 bilhões em 2000, como consequência do estouro da bolha das ações, para se 

recuperarem em 2001, quando alcançaram US$ 173 bilhões, em função da política de juros 

baixos e crédito fácil instituída pelo FED. O crescimento, desde então, foi exponencial 

(Figura 7), tendo atingido o pico em 2005, quando foram emitidos US$ 665 bilhões de 

hipotecas subprime, representando 12,1% do estoque de hipotecas securitizadas (US$ 5,5 

bilhões) e correspondendo a 54% de todas as hipotecas existentes no mercado. 
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Figura 7: Emissões de hipotecas subprime nos EUA, 1994 – 2006. 

 

 

Essa expansão foi crucial para o aumento da relação de imóveis ocupados por 

proprietários/total dos imóveis residenciais, que saltou de 64% em 1994 (aproximadamente a 

mesma porcentagem desde 1980) para 69,2% em 2004, quando atingiu o seu ponto máximo. 

Também foi decisiva para a elevação dos preços das residências, que tiveram um acréscimo 

de 124% entre 1997 e 2006, favorecendo os mutuários, muitos dos quais, conforme aludido 

anteriormente, refinanciaram suas residências com taxas mais baixas, enquanto outros 

tomaram uma segunda hipoteca, utilizando os recursos assim obtidos para financiar gastos de 

consumo. A elevação dos preços dos imóveis, por sua vez, alimentou a especulação 

imobiliária e a aquisição de uma segunda moradia: durante 2006, 22% das residências 

adquiridas (1,65 milhão de unidades) o foram com propósitos de investimento, enquanto 14% 
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(1,07 milhão) eram casas de férias. Em 2005, esses dados eram de 28% e 12%, 

respectivamente (Berner, 2007). Em 2007, a relação dívida imobiliária/renda das famílias 

norte-americanas chegava a 130%, contra 100% uma década antes. 

Essa euforia do mercado era sustentada pela “farra de crédito hipotecário e suas 

securities (MBS, CDO, lastreadas em empréstimos de recuperação duvidosa)”, num período 

em que “os fundos de investimento, os hedge funds e os bancos ergueram verdadeiras 

pirâmides de derivativos de crédito, disseminando os riscos em âmbito mundial” (Cintra e 

Cagnin, 2007, p. 320). 

 

4.6 DA LIBERALIZAÇÃO À CRISE FINANCEIRA DE 2008 

 

Até meados de 2006, o mercado hipotecário subprime funcionou muito bem, 

absorvendo sem grandes traumas a crise do “Pontocom” de 2000-2001. A verdade é que a 

taxa de juros dos federal funds, que havia recuado de 6,0% em janeiro de 2001 para 1,0% em 

junho de 2003, como consequência da política monetária expansionista implementada para 

fazer face à crise da bolsa de 2000-2001 e ao atentado de 11 de setembro de 2001, voltou a 

aumentar a partir de março de 2004, chegando a 5,25% em fins de junho de 2006 (Figura 8). 

E, de fato, os preços dos imóveis começaram a cair no verão de 2006 (Figura 9), muito 

embora essa queda não deva ser atribuída ao aumento da taxa básica de juros, uma vez que 

essa elevação refletiu-se num aumento das taxas de juros do crédito imobiliário inferior a 1% 

no período (Figura 10). Assim, é mais provável que a queda dos preços dos imóveis a partir 

do verão de 2006 se deva ao crescimento da oferta, resultante da própria elevação de preços 

no período anterior, que resultou em excesso de oferta, a pressionar os preços para baixo 

(Berner, 2007). 
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Figura 8: Taxas de juros de curto prazo nos EUA, 1999-2008. 
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Figura 9: Taxas de Variação Anualizadas de Vendas e de Preços de Residências nos EUA, 

1980-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Taxas de juros do crédito imobiliário nos EUA (1996-2007). 
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Entretanto, uma vez tendo os preços iniciado o movimento baixista, todo o mercado 

subprime veio abaixo, pois muitos mutuários dependiam da valorização de seus imóveis para 

transitar para hipotecas prime, com taxas de juros mais baixas. Obrigados a se manter em 

contratos com elevadas taxas de juros, muitos tomadores de recursos tornaram-se incapazes 

de refinanciar seus imóveis e começaram a atrasar seus pagamentos. O problema da 

inadimplência, que traz as taxas de liquidação das hipotecas nos mercados prime e subprime, 

se agravou em razão dos contratos hipotecários exigirem pagamentos adicionais no caso do 

valor do imóvel cair abaixo do valor da dívida hipotecária. A inadimplência crescente e a 

conhecida relutância dos proprietários em vender seus imóveis a baixo preço resultaram no 

aumento da oferta de imóveis em curto prazo, reforçando o processo de derrocada dos preços 

(Gráf. 8). A própria interrupção do movimento altista, por sua vez, afastou muitos 

especuladores do mercado habitacional, com efeitos baixistas adicionais sobre os preços dos 

imóveis. O número de imóveis novos vendidos caiu significativamente já em 2007 (Gráf. 9). 
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Gráfico 9 - Inadimplentes nos EUA: empréstimos subprime de taxa variável em atraso. Fonte: 

Castro (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 - Venda de imóveis nos EUA (1999–2008). Dados trimestrais anualizados até 

agosto de 2008. Fonte: Borça Júnior e Torres Filho (2008). 
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Gráfico 11: Taxas de liquidação de hipotecas nos EUA (1998-2007). 

 

 

Em razão do contexto de queda dos preços, o aumento da inadimplência causou 

danos irreparáveis ao mercado hipotecário. Primeiramente, o aumento da inadimplência e a 

própria queda observada nos preços dos imóveis a partir do verão de 2006 reduziram o 

mercado de MBSs, que se acumularam nas carteiras dos bancos “originadores” que, por sua 

vez, não tinham cessado de emiti-los. Além disso, acreditando que a queda do preço de 

mercado das MBSs era fenômeno passageiro, muitos bancos incorporaram as SPVs com 

MBSs problemáticas, de forma que, sem perceber, os bancos “originadores”, que 

teoricamente haviam transferido os riscos das hipotecas subprime para as SPVs e os 

investidores, voltaram a incorporá-los de forma crescente. Paralelamente, muitas das 

instituições financeiras que haviam segurado esses títulos – que incluem muitos dos próprios 
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bancos “originadores” – foram compelidas a aumentar as provisões para perdas e/ou a 

enfrentar calls para pagamento de margens. Em outras palavras, em lugar de recair sobre os 

investidores, conforme pressupunha o modelo de securitização, as perdas foram-se 

acumulando nas instituições financeiras, particularmente nas “originadoras” de MBSs e 

naquelas que asseguravam esses títulos contra as perdas de capital. 

A partir do início do ano de 2007, as instituições financeiras iniciaram o processo de 

divulgação dos seus balanços, demonstrando substanciais perdas em operações imobiliárias e 

iniciando o processo em cadeia em todo o mercado. Segue, abaixo, histórico da crise no ano 

de 2007: 

1) abril de 2007: a New Century Financial, empresa especializada no mercado subprime, 

quebrou, dispensando metade de seus empregados; 

2) maio de 2007: ocorreu o fechamento do hedge fund Dillon Reed, depois de ter perdido 

US$ 125 milhões, pela UBS. No mesmo mês, a Moody’s anunciou que estava revendo para 

baixo a classificação de 62 tranches baseadas em 21 MBSs;  

3) junho de 2007: a Bear Stearns anunciou o resgate de dois de seus hedge funds; 

4) julho de 2007: a Bear Stearns advertiu investidores que perderiam dinheiro em fundos 

de derivativos de hipotecas. Nesse mesmo mês, a Fitch Ratings, a Standard & Poor’s e a 

Moody’s anunciavam que estavam degradando todos os derivativos de hipotecas de AAA 

para A+ (quatro graus abaixo). Seguiu-se o anúncio de pesadas perdas por parte do banco 

hipotecário norte-americano Countryside; 

5) agosto de 2007: a American Home Mortgage Investment Corporation, o 10º banco 

hipotecário retalhista norte-americano, anunciou sua falência, em razão de uma corrida contra 

seus depósitos.  

A onda de turbulências no mercado financeiro, com ações de importantes instituições 

financeiras amargando grandes perdas e em meio à queda geral das bolsas de valores ao redor 
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do mundo, deu origem ao “credit crunch em larga escala de 2007-08” (Mizen, 2008, p. 532). 

Nesse cenário, os bancos entesouraram liquidez para cobrir quaisquer perdas que poderiam 

experimentar em seus balanços através dos conduits, ou daqueles de suas SVPs, que poderiam 

ter de ser reincorporados em seus balanços. Como resultado, o sistema interbancário entrou 

em colapso, ampliando desmesuradamente o spread entre os títulos públicos de curto prazo e 

as taxas do interbancário. A pronta e maciça intervenção do FED, que injetou US$ 64 bilhões 

no sistema financeiro em poucos dias, do Banco Central Europeu (BCU), que alocou US$ 

313,1 bilhões, e do Banco do Japão, que, inicialmente, colocou US$ 13,5 bilhões, trouxe certa 

tranquilidade ao mercado na segunda metade do mês de agosto de 2007, arrefecendo o pânico 

que se instalara. Não obstante os sucessivos cortes da taxa básica de juros e das outras 

criativas medidas do FED para superar o abalo, novas ondas de choque se fizeram sentir em 

março de 2008, com o colapso do banco de investimento norte-americano Bear Stearns, 

depois de uma tentativa do FED de salvá-lo. O clima de instabilidade foi reforçado na 

segunda quinzena de setembro de 2008, com a negativa do Tesouro norte-americano de 

socorrer o banco Lehman Brothers, que também sucumbiu, embora, até então, fosse 

consensualmente considerado como “too big to fail”.   

 

 

4.7 OS DESAFIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA  ARQUITETURA 

FINANCEIRA INTERNACIONAL 

A crise financeira internacional, originada em meados de 2007 no mercado norte-

americano de hipotecas de alto risco (subprime), adquiriu proporções tais que colocou em 

xeque a arquitetura financeira internacional, na medida em que demonstrou as limitações dos 

princípios básicos do sistema de regulação e supervisão bancária e financeira atualmente em 

vigor. Segundo Sobreira (2008), é importante destacar alguns dos principais fatores que 
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corroboraram a formação desta complexa e engenhosa estrutura financeira.  Entre os 

principais fatores que auxiliaram no processo de liberalização do mercado financeiro,  pode-se 

destacar a alta dependência da manutenção das linhas de crédito de curto prazo, a fim de 

garantir a manutenção da estrutura financeira atual, bem como o forte envolvimento das 

agências de classificação de risco na avaliação da qualidade de crédito dos títulos existentes 

no mercado.  

Estas agências de classificação de risco desvirtuaram um pouco o seu papel, uma vez 

que estavam mais preocupadas em orientar os bancos a como fazer para conferir os títulos 

utilizados em um grau de investimento mais elevado (triplo A), tornando a comercialização 

destes títulos mais fácil e permitindo que os mesmos disputassem mercado inclusive com 

títulos do Tesouro Americano. 

Outro importante fator foi a complexa estrutura financeira criada entre bancos 

universais e as demais instituições que buscavam diversas maneiras de retirar os riscos de 

crédito de seus balanços e torná-los mais líquidos. Com isto, as organizações passaram a 

utilizar as inovações financeiras com o objetivo de alavancar suas operações sem ter de 

reservar os coeficientes de capital requeridos pelos acordos de Basileia. Essa estratégia só foi 

viável porque outros agentes se dispuseram a assumir esses riscos contra um retorno que, à 

época, parecia elevado. Esses agentes foram as instituições financeiras que formam o 

chamado shadow banking system. O termo shadow banking system inclui o leque de 

instituições envolvidas em empréstimos alavancados que não tinham, até a eclosão da crise, 

acesso aos seguros de depósitos e/ou às operações de redesconto dos bancos centrais.  

A emergência desse sistema bancário “sombra” está associada a dois movimentos 

simultâneos e complementares: em primeiro lugar, os bancos submetidos aos requisitos de 

capital do Acordo de Basileia I passaram a utilizar crescentemente um conjunto de 

instrumentos para retirar os riscos de seu balanço e viabilizar o aumento da sua alavancagem, 
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principalmente através dos “produtos estruturados”. Estes são instrumentos resultantes da 

combinação entre um título representativo de um crédito (debêntures, bônus, títulos de crédito 

negociáveis, hipotecas, dívida de cartão de crédito etc.) e um leque de derivativos financeiros. 

Em segundo lugar, uma grande variedade de instituições evoluiu no sentido de desempenhar 

um papel semelhante ao dos bancos tradicionais sem que estas instituições estivessem 

incluídas na estrutura regulatória existente e, portanto, sem disporem das requeridas reservas 

de capital. 

Essa alquimia financeira foi possível, por sua vez, graças à atuação das agências de 

classificação de riscos (rating). Estas agências não estavam habilitadas a obter recursos de 

depositantes; no entanto, foram buscá-los no mercado de capitais, sobretudo emitindo títulos 

de curto prazo (commercial papers), comprados por fundos mútuos de investimentos. Além 

disso, por não poderem criar moeda ao conceder crédito diretamente, elas utilizaram esses 

recursos de curto prazo para adquirir os títulos emitidos pelos bancos, com rentabilidade 

vinculada ao reembolso dos créditos que os bancos concederam. Tornaram-se, dessa forma, 

participantes do mercado de crédito, obtendo recursos de curto prazo com os quais 

financiavam créditos de longo prazo (hipotecas de 30 anos, por exemplo), atuando como 

quase-bancos. 

Já os bancos sujeitos à regulação intensificaram a criação de pessoas jurídicas – 

Special Investment Vehicles (SIV), conduits ou SIV-lites –, que adquiriam esses títulos 

estruturados, com recursos provenientes da emissão de títulos de crédito de curto prazo. 

O papel central dos derivativos de crédito, negociados em mercados de balcão, na 

constituição das complexas relações entre o sistema bancário tradicional e o sistema 

“sombra”, deve ser destacado. A acentuada expansão dessa modalidade de derivativo, 

sobretudo a partir do final da década de 1990, elevou fortemente os riscos agregados 

presentes nesses mercados, que constituíram o principal palco dessas relações. Ao utilizarem 
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os mecanismos já existentes de swaps, os derivativos de crédito permitiram que os bancos 

retirassem riscos de seus balanços, ao mesmo tempo em que as instituições financeiras do 

shadow banking system passaram a se utilizar de novas formas de assumir exposição aos 

riscos e rendimentos do mercado de crédito. Os mais utilizados são os swaps de 

inadimplência de crédito (credit default swaps, CDS), que transferem o risco de crédito entre 

o agente que adquire proteção e a contraparte que aceita vender proteção.  

Foi a partir dessa transferência de riscos pelos bancos que ocorreu o milagre de sua 

multiplicação. Nos casos em que esses riscos foram transferidos dos balanços dos bancos para 

outras instituições financeiras por meio de títulos securitizados e produtos estruturados, esses 

ativos foram “reempacotados” e deram origem a outros ativos que, por sua vez, foram 

vendidos a outras instituições. Enquanto essa transação se restringiu a operações no mercado 

à vista, era o risco original que ia trocando de mãos. Porém, ao serem acoplados aos 

derivativos de crédito, esses ativos deram origem a “ativos sintéticos”, isto é, ativos que 

replicam os riscos e retornos dos ativos originais, mas sem que seja necessário possuí-los. 

Estes ativos “virtuais” possuem tal propriedade porque negociam compromissos futuros de 

compra e venda de ativos, mediante o pagamento de um “sinal”, o que abre a possibilidade de 

vender o que não se possui e/ou comprar o que não se deseja possuir. Nos mercados de 

balcão, multiplicaram-se as mais diversas combinações “virtuais” dos ativos de crédito 

securitizados com operações de derivativos de crédito. Na construção desta imensa pirâmide 

invertida – cuja base é constituída pelas operações de crédito bancário originais – os riscos 

iniciais foram multiplicados por um fator  e sua distribuição passou a constituir uma 

incógnita. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este trabalho realizou uma análise da estrutura financeira ao longo da história, 

principalmente a partir dos anos 1970, com o movimento de liberalização dos mercados 

financeiros.  Além disso, foi analisado também o fim do controle do movimento de capitais e 

a liberação das taxas de juros, ações tomadas pelos Bancos Centrais já na década de 1980, até 

a constituição da atual engenharia financeira e de complexos instrumentos financeiros que 

auxiliam os agentes econômicos no processo de alavancagem financeira. Ao mesmo tempo, 

esses instrumentos tornam a economia em todo o mundo altamente fragilizada e dificultam 

uma real noção das consequências advindas de uma crise em um segmento do mercado e seus 

reflexos, não somente nesse segmento, mas para a economia como um todo. 

O estudo aprofundou-se, em particular, em como os agentes econômicos tendem a 

correr mais riscos quando a economia vai bem e mostrou-se que esse fato é inerente ao 

sistema capitalista, que promove posições cada vez mais arriscadas para os agentes 

econômicos. Já no que diz respeito aos instrumentos financeiros, foram apontados os 

principais conceitos de derivativos e securitização, aplicados no mercado, e a mecânica desses 

instrumentos. Assim, foi possível verificar como esses instrumentos auxiliam os agentes 

econômicos a aumentar a exposição ao risco e como a securitização e os derivativos levaram 

os agentes a ampliarem seus riscos, principalmente suportados pelas complexas estruturas 

(“pirâmides financeiras”) que favoreceram o processo de alavancagem financeira. 

Por fim, foi apresentada uma análise sobre a crise de 2008 e toda a mecânica 

envolvida nesse processo, além de como os derivativos e as operações de securitização 

levaram os agentes a correrem mais riscos usando os títulos subprime, o que conduziu a esta 

situação de tamanha fragilidade no cenário econômico. 

Assim, certamente, a crise mostrou ao mundo o atraso na estrutura de controle e 

supervisão do sistema financeiro em vigor, dado o grau de imbricação entre as diversas 

instituições financeiras (bancos, fundos de pensão, seguradoras e fundos de investimento) e 
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mercados (de crédito, de capitais e derivativos) e a inexistência de um órgão regulador global. 

Deve-se destacar que a necessidade de os governos criarem mecanismos para garantir a 

regulação do mercado em nível nacional se defronta com o fato de as finanças serem 

transnacionais. Assim, como os órgãos reguladores criarão, de fato, mecanismos que 

permitam uma reestruturação da estrutura regulatória do sistema financeiro? 

De fato, este é o maior desafio das instituições financeiras governamentais: garantir a 

consolidação das diversas agências reguladoras do país, ampliando os poderes do Banco 

Central e não se restringindo somente à supervisão dessas agências, mas, também, das 

holdings financeiras, dos bancos de investimento, das seguradoras e dos fundos de 

investimento. Dessa maneira, é fundamental que os Bancos Centrais de todo o mundo criem 

mecanismos mais eficazes a fim de impor limites aos avanços da securitização e dos 

derivativos de crédito, entre os quais: 

1) Os reguladores poderiam colocar restrições à complexidade de instrumentos 

que poderiam ser emitidos e adquiridos pelas entidades reguladas; 

2) Os bancos centrais poderiam aceitar como colateral nas operações 

compromissadas ou na janela de redesconto somente classes suficientemente transparentes de 

ABS;  

É preciso reconhecer a capacidade limitada da regulação e supervisão financeira em 

controlar a qualidade dos créditos detidos pelo sistema bancário em face desse tipo de risco e 

do caráter inerentemente instável da atividade financeira. A própria dinâmica concorrencial 

bancária tende a promover uma subestimação dos riscos e a busca de novos produtos e 

instrumentos que permitam contornar os limites impostos pela regulamentação.  
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