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RESUMO 

 

MACHADO, Fabrício Silva de Sousa. A CRISE DE 2008: DESREGULAMENTAÇÃO, 

INOVAÇÕES E ALAVANCAGEM FINANCEIRA DAS ECONOMIAS CAPITALISTAS. 

São Paulo, 2017. Dissertação (Mestrado em Economia Política) – Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Economia Política, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

2017. 

A crise de 2008 permitiu que as teorias de Hyman Minsky fossem reinseridas no debate 

sobre os rumos da moderna macroeconomia. Sob a perspectiva pós-keynesiana, esse 

trabalho visa a comprovar a hipótese de que as complexas inovações financeiras, a 

alavancagem dos mercados financeiros ocorridos no pós-Bretton Woods e a 

desregulamentação ampliaram a fragilidade e a instabilidade da economia capitalista. 

Assim, trataremos das causas da crise como um problema de fundamentação teórica do 

sistema capitalista, pois seu funcionamento está baseado na desregulamentação dos 

mercados financeiros e na dominância da hipótese dos mercados eficientes. Ao se 

observar as evidências da crise de 2008, é possível questionar a tese defendida pelos 

novos clássicos de que a liberalização financeira promoveria uma maior eficiência e 

estabilidade no sistema, pois, com o colapso dos empréstimos hipotecários do EUA, 

originado pela proliferação dos produtos securitizados, o problema tornou-se sistêmico. 

Isso ocorreu em razão da amplificação de estruturas “off-balance” como os shadow 

bankings, cuja disseminação iniciou-se nos anos 70, ampliando a base de capitais 

financeiros fora da área de controle dos sistemas de bancos centrais nacionais. Essa 

situação reforça a importância de compreender o dilema fundamental entre a 

desregulamentação dos mercados e a instabilidade financeira, objeto central desse 

trabalho. 

Palavras-chave: Crise, Instabilidade, Desregulamentação, Fragilidade Financeira, 

Hyman Minsky, Sistema Financeiro Internacional. 
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ABSTRACT 

 

MACHADO, Fabrício Silva de Sousa. A CRISE DE 2008: DESREGULAMENTAÇÃO, 

INOVAÇÕES E ALAVANCAGEM FINANCEIRA DAS ECONOMIAS CAPITALISTAS. 

São Paulo, 2017. Dissertação (Mestrado em Economia Política) – Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Economia Política, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

2017. 

The 2008 crisis allowed Hyman Minsky's theories to be reinserted into the debate on the 

directions of modern macroeconomics. In a post-Keynesian perspective, this study aims 

to prove the hypothesis that complex financial innovations, post-Bretton Woods financial 

market leverage, and deregulation have magnified the fragility and instability of the 

capitalist economy. Thus, we will treat the causes of the crisis as a problem of theoretical 

foundation of the capitalist system, because its functioning is based on the deregulation of 

the financial markets and the dominance of efficient markets hypothesis. Looking at the 

evidence of the 2008 crisis, it is possible to question the thesis of the new classics that 

financial liberalization would promote greater efficiency and stability in the system, 

because with the collapse of US mortgage loans, caused by the proliferation of securitized 

products, the problem became systemic. This occurs by the amplification of using of off-

balance structures such as the shadow bankings, which began in the 1970s, widening the 

base of the financial capital base outside the control area of the national central bank 

systems. This situation reinforces the importance of understanding the fundamental 

dilemma between market deregulation and financial instability, the central object of this 

work 

Keywords: Crisis, Instability, Deregulation Financia Fragility, Hyman Minsky. 

International Financial System. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de tratar dos aspectos fundamentais que provocaram a 

crise de 2008, este trabalho visa a comprovar a hipótese de que as complexas 

inovações financeiras, a alavancagem dos mercados financeiros ocorridos no 

pós-Bretton Woods e a desregulamentação ampliaram a fragilidade e a 

instabilidade da economia capitalista. Essa hipótese será validada ao longo desse 

estudo, tendo como base a teoria formulada por Hyman Minsky e por outros 

autores pós-keynesianos, como contraponto aos argumentos defendidos pelos 

novos clássicos, a partir dos anos 60 e 70, de que a liberalização financeira 

promoveria maior eficiência e estabilidade no sistema, uma vez que as evidências 

observadas mostram que essas medidas obtiveram resultados contrários. 

Sob a perspectiva pós-keynesiana, esse trabalho assume a análise 

econômica do contexto histórico como processo metodológico, por meio da 

apresentação de elementos que permitam a reflexão dos paradoxos do sistema e 

a construção de um entendimento sobre temas particulares a serem tratados ao 

longo dos três capítulos que contribuem para ampliar as fragilidades do sistema 

ao longo da recente história do capitalismo.  

Ao apontar as falhas de construção do sistema econômico atual, 

trataremos das questões-chave para o objetivo proposto que servirão de método 

para investigar a instabilidade inerente ao sistema. Dessa maneira, toda a 

narrativa será construída por meio da exposição das contradições da economia, 

sob uma perspectiva teórica pós-keynesiana, a fim de comprovar a hipótese do 

presente trabalho. 

Sendo assim, esse trabalho se insere em um cenário em que um amplo 

debate sobre as bases fundamentais da moderna macroeconomia ressurge em 

razão dos desdobramentos da crise de 2008, sob a premissa de que os modelos 

econômicos atuais possuem limitações diante da realidade do mundo real. Nesse 

contexto, a complexidade econômica, com ciclos de desiquilíbrio inerentes ao 
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sistema capitalista naturalmente instável, reforça a necessidade de formulações 

por meio das teorias de Hyman Minsky acerca da instabilidade e fragilidade financeira.  

Considerando a diferenciação da orientação pós-keynesiana em relação  

aos pilares do sistema concebido pela ortodoxia, trataremos as causas da crise 

como um problema de fundamentação teórica sobre o funcionamento do sistema, 

uma vez que as causas da crise estão baseadas na desregulamentação dos 

mercados financeiros e na dominância da hipótese dos mercados eficientes. Essa 

questão demonstra uma ruptura na lógica da regulamentação o do sistema 

financeiro internacional, abrindo espaço para se questionar a tese clássica de que 

as complexas inovações financeiras e a alavancagem promoveriam maior 

eficiência e estabilidade no sistema.  

Ao verificarmos essa tese, em 2008, observamos o efeito contrário: com o 

colapso dos empréstimos hipotecários do EUA, originado pela proliferação dos 

produtos securitizados, o problema tornou-se sistêmico. Isso ocorreu em razão da 

amplificação de estruturas “off-balance” como os shadow bankings, cuja 

disseminação teve inicío nos anos 70 quando houve a ampliação da base de 

capitais financeiros fora da área de controle dos sistemas de banco centrais 

nacionais. Essa situação reforçou a importância de compreender o dilema 

fundamental entre a desregulamentação dos mercados e a instabilidade 

financeira, objeto central desse trabalho. 

Antes de tratar de forma mais aprofundada da problemática exposta 

anteriormente, é preciso construir as bases teóricas dos temas que orbitam esse 

objeto de análise. Para isso, esse trabalho está  organizado da seguinte forma: 

No primeiro capítulo, serão abordadas as premissas teóricas que 

provocaram a desregulamentação do sistema, iniciando-se com a teoria 

formulada, nos anos 50, por Gurley e Shaw, para contextualizar o debate entre 

repressão e liberalização financeira, liderado, nos anos 70, por Shaw e McKinnon. 

Essa discussão é um suporte para delimitar o antagonismo entre o pensamento 

da Escola de Chicago e a heterodoxia, em especial a discussão acerca das 

expectativas racionais e que que levou a hegemonia da hipótese dos mercados 

eficientes (HME) no campo financeiro.   
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Nessa perspectiva teórica-ideológica, o trabalho tratará da onda de 

inovações financeiras desde os anos 60 até a dominância do processo 

securitização de ativos e a disseminação do Shadow Banking System. Esse 

conjunto de mudanças na estrutura do sistema financeiro americano que ocorreu 

a partir dos anos 70 e estendeu-se até as desregulamentações promulgadas nos 

anos 80, quando houve a revogação, em 1999, da Lei Bancária de 1933 (Glass-

Steagall Act), sendo, portanto, pilares centrais da discussão sobre instabilidade 

financeira. 

No segundo capítulo, serão apresentadas as ideias centrais de Minsky em 

torno da fragilidade do sistema, debatidas ao longo de sua carreira e reunidas na 

obra Stabilizing an unstable economy (2008). Com base na hipótese de 

instabilidade financeira e na tese de que os mercados geram espontaneamente 

as distorções que criam as crises nos períodos de maior prosperidade 

(“estabilidade instável”), a concepção minskyana do processo de fragilização dos 

sistemas financeiros será utilizada para apresentar como o processo de 

desregulamentação financeira modificou a dinâmica da robusta estrutura da 

economia americana, tornando-a mais vulnerável e mais propensa a sofrer com 

crises financeiras.  

No terceiro capítulo, serão tratadas as evidências que levaram à crise de 

2008, partindo das desregulamentações dos anos 2000, que ampliaram a 

ineficiência regulatória, além de um estímulo adicional ao risco moral dos 

mercados. Sob a justificativa de que essas instituições haviam se tornado 

“grandes demais para falir”, serão verificadas as consequências desse processo, 

como o aprofundamento das complexas interdependências entre todos os setores 

da economia financeira e do sistema Shadow banking, o que acelerou a 

propagação dos distúrbios nos mercados.  

Esse processo, sob alicerce das desregulamentações financeiras, permitiu 

a formação dos “full-service banking” globais, do uso ampliado da alavancagem a 

partir dos anos 2000, bem como o uso intenso de produtos estruturados que 

ampliaram a capacidade de crises como a do subprime que se tornaram 

epidemias globais. Como consequência desse panorama de risco sistêmico 
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global, serão pontuados os desdobramentos da crise e as tentativas de estabilizá-

la, apresentando casos práticos para os EUA e a Europa, principalmente na Zona 

do Euro. 

Por fim, constam as conclusões e indicações de debates sobre o tema, 

tendo como ponto de partida as evidências apresentadas, de forma que o trabalho 

possa contribuir para outras pesquisas sobre a necessidade de uma regulação 

financeira que possa limitar a especulação e prolongar o crescimento de maneira 

estável. 
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1. A DESREGULAMENTAÇÃO DOS MERCADOS: A GÊNESE DA 

INSTABILIDADE FINANCEIRA 

 
 

As leis da economia são implacáveis.  

Não têm coração e não sentem remorso.  

Paul Samuelson 

 

Este capítulo tem como objetivo relacionar as premissas teóricas novo 

clássicas com o contexto histórico em que o processo de desregulamentação 

financeira se materializou. Nesse sentido, à luz da teoria de Keynes e do modelo 

estabelecido em Bretton Woods, de como as relações econômicas entre os 

países deveriam funcionar, partindo de um breve resgate dos elementos que 

levaram ao estabelecimento de regulamentos e controles para o pleno 

funcionamento do sistema financeiro.  

O ponto de partida da pesquisa é uma reflexão sobre a economia do século 

XX, marcada por grandes transformações no capitalismo, com a ascensão do 

pensamento Keynesiano Ortodoxo (SNOWDON e VANE, 2005, cap. 1) em 

contraposição à teoria econômica clássica que dominou o pensamento econômico 

por mais de 130 anos. Essa mudança ocorreu após o fracasso do gerenciamento 

econômico mundial durante as críticas décadas de 20 e 30, quando os países 

procuraram traçar um novo rumo para as finanças e o comércio internacional, a 

fim de afastar o fantasma do traumático processo que foi a recuperação da 1ª 

Guerra1 (MOFFITT, 1984).  

Conforme apresentado por Paul Davidson (2007, p. 2), na introdução do 

primeiro capítulo de seu livro “John Maynard Keynes”, as políticas prescritas por 

Keynes foram seguidas por governos no pós-Segunda Guerra Mundial, para 

desenvolver prósperas condições para o desenvolvimento econômico. Essa 

influência da teoria de Keynes foi possível graças a seu papel determinante na 

                                                             
1. Nesse sentido, é importante destacar os reflexos da Crise de 29 nos EUA e as Crises que se seguiram na 

Europa a partir de 31, como estímulos para o estabelecimento de regras de conduta para o funcionamento 

dos mercados, vide a experiência americana com a Lei Bancária de 1933 (Ver DEOS; RAMOS, 2015). 
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concepção do Sistema de Bretton Woods, que serviu como solução para 

proporcionar estabilidade ao sistema, constituindo instituições que permitissem 

corrigir a desordem monetária do período anterior e estabelecessem regras que 

pudessem facilitar a retomada das relações comerciais internacionais e 

garantissem o pleno funcionamento das finanças internacionais. 

Com o estabelecimento do Sistema de Bretton Woods, o capitalismo 

passou a funcionar sobre rígidas regras de câmbio, com os países tendo acesso 

automático ao crédito provido pelo FMI e alçando o dólar à moeda-chave do 

mundo, com paridade fixa em relação ao ouro e às demais moedas, o que 

permitiu expandir o comércio internacional2. O resultado foi uma era de 

crescimento econômico sem precedentes na história3 para todas as nações que 

organizaram seu sistema econômico sob os princípios capitalistas e que durou do 

final da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 1970 (DAVIDSON, 

2007). 

Segundo o autor, infelizmente a teoria de Keynes nunca foi completamente 

entendida pelos líderes políticos pós-guerra e seus assessores econômicos, bem 

como por economistas acadêmicos do mainstream e por autores de manuais de 

economia publicados na última metade do século XX, uma “contrarrevolução” na 

teoria econômica e política foi organizada na década de 1970. O resultado desse 

movimento foi a rejeição dos últimos vestígios das políticas recomendadas por 

Keynes, pois, com o domínio dos novos clássicos no debate acadêmico, a partir 

dos anos 60, políticas econômicas mais ortodoxas foram adotadas, abrindo 

espaço para políticas liberais serem promulgadas nos anos 80. 

Para melhor compreender esse fenômeno do pensamento econômico, é 

importante ter claro que a atual teoria econômica convencional (“mainstream”) é 

fruto de um debate acadêmico conduzido ao longo dos anos 70, quando 

                                                             
2. Segundo Moffitt (1984, p.22-5), os banqueiros se mostraram inflexíveis com a ideia de uma instituição 

supranacional, cuja formação seria financiada pelo Governo dos EUA, interferindo no mercado internacional 

de crédito, mas devido ao seu enfraquecimento político pós-crise tiveram que aceitar o acordo. Mas, logo 

Wall Street passo a desempenhar papel fundamental no sistema, seja como intermediário do mercado de 

títulos emitidos pelo Banco Mundial, seja no próprio comando das instituições, com banqueiros administrando 

essas instituições. Esse fato é de extrema relevância para se entender o debate iniciado nos anos 50, em 

torno da intermediação financeira, e como a defesa da liberalização financeira foi estruturada. 

3. Na literatura econômica, esse período é chamado de "era de ouro do desenvolvimento econômico". 
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argumentações teóricas acerca de duas visões distintas de mundo entraram em 

colisão a partir do fim dos anos 60. Assim, emergiu a nova economia clássica ou 

escola das expectativas racionais4, em oposição à economia keynesiana clássica. 

Sua análise foi construída por meio de modelos da economia neoclássica5, 

destacando a importância das ações dos indivíduos como agentes racionais, a 

chamada expectativa racional, cuja formulação estava baseada em modelos de 

micro fundamentação da macroeconomia e levaram ao surgimento de diversas 

teses sobre informação perfeita e eficiência dos mercados (ou livre mercado) que 

se autorregulariam (SNOWDON; VANE, 2005). 

Nesse debate, também se estabeleceram os chamados novos 

keynesianos6, cuja formulação teórica se desenvolveu com base nas  

fundamentações microeconômicas dos novos clássicos. A partir da crença no 

papel do Estado na economia, essa escola buscava encontrar formas de melhorar 

a maneira como a economia funcionava, defendendo o uso de política fiscal e 

monetária a curto prazo, além de indicar a existência de imperfeições (rigidez) nos 

mecanismos de preços e de salários (SNOWDON; VANE, 2005, cap. 5). 

Essa tese era justificada pela forma como os mercados estavam 

organizados, o que seria a causa de choques econômicos, gerando ciclos 

econômicos. Com o uso de microfundamentações da macroeconomia,  

opuseram-se também à tese novo clássica de que os mercados se equilibram 

rapidamente, segundo a lei da oferta e da demanda, reduzindo a análise 

econômica somente aos princípios da microeconomia (MANKIW, 2006). 

Ao final dos anos 70 e como resultado dessa intensa rivalidade intelectual, 

a economia foi dominada pela chamada síntese novo clássica, que incorporou o 

pensamento de John Maynard Keynes ao pensamento da economia novo 

                                                             
4. A fundamentação teórica dos novos clássicos nasceu com a teoria dos ciclos reais de negócios, construído 

por meio da ideia de John Muth dentre outros, e desenvolvido por Robert Lucas, Thomas J. Sargent, Robert 

Barro, Finn E. Kydland e Edward Prescott ao longo dos anos 70 (SNOWDON; VANE, 2005, cap. 5). 

5. Essa corrente surgiu ao final do século XIX, após a chamada “revolução” marginalista, iniciada por William 

Jevons e a escola austríaca (idem, ibidem, cap. 9).  

6. Destaca-se intensa rivalidade intelectual nos meios universitários dos Estados Unidos entre os novos 

keynesianos e os novos clássicos. Embora o grande expoente da visão Keynesiana nesse debate tenha sido 

James Tobin, segundo Snowdon e Vane (2005, p. 362), os economistas que fizeram as maiores 

contribuições a literatura novo keynesiana foram Gregory Mankiw, Lawrence Summers, Olivier Blanchard, 

Stanley Fischer, Edmund Phelps, Joseph Stiglitz, George Akerlof, dentre outros. 
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clássica, ou seja, a teoria econômica ortodoxa é essencialmente keynesiana em 

macroeconomia e neoclássica em microeconomia.  

Como isso, a supremacia do pensamento da Escola de Chicago, principal 

alma manter7 do liberalismo econômico juntamente com a ascensão política dos 

defensores do Estado Mínimo8 criaram as condições para que a 

desregulamentação do sistema financeiro iniciada durante a administração do ex-

presidente dos EUA Richard Nixon (1969-74) assumisse um papel de destaque 

no funcionamento dos mercados a partir dos anos 80.  

Assim, esse trabalho se inicia com a exposição das teorias que suportaram 

o processo de desregulamentação do sistema, com base nas obras de Gurley e 

Shaw (anos 50), para contextualizar o paradoxo entre repressão e liberalização 

financeira liderado nos anos 70 por Shaw e McKinnon, pois esse debate é um 

exemplo de antagonismo entre o pensamento novo clássico e a heterodoxia. Essa 

teoria serve de suporte para a discussão acerca das expectativas racionais e que 

levou à hegemonia da hipótese dos mercados eficientes (HME) no campo 

financeiro.  

Por fim, serão tratadas as inovações financeiras e do conjunto de regras 

promulgadas, a fim de flexibilizar as regras de funcionamento do mercado 

financeiro. Esse conjunto de elementos promoveu mudanças radicais na estrutura 

do sistema, ampliando a desregulamentação dos mercados, pilar central da 

discussão sobre instabilidade financeira. 

                                                             
7. Expressão em latim que significa “a mãe que alimenta ou nutre”, o termo é atualmente usado para referir-

se a universidades, sob o contexto da instituição ser a fornecedora do alimento as faculdades intelectuais de 

um determinado grupo.  

8. Termo cunhado pelos defensores da mínima intervenção do Estado na econômica, deixando esta 

funcionar sob as regras do livre mercado. Com origem no neoliberalismo da escola novo clássica surgida nos 

anos 1970 e 1980 que, ao procurar reviver o laissez-faire do liberalismo clássico dos séculos XVIII e XIX, 

acreditava que só assim haveria maximização do progresso e da prosperidade de uma sociedade. Na 

política, seus principais defensores foram Augusto Pinochet e seus “Chicago Boys”, no Chile, Margaret 

Thatcher, no Reino Unido, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Ver DE MORAES (2004). 
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1.1. REPRESSÃO VERSUS LIBERALIZAÇÃO: A TEORIA SOBRE 

INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

Inicialmente, serão apresentadas as teorias sobre a intermediação 

financeira, sob a visão de Shaw-McKinnon. De acordo com Kindleberger (2007, p. 

108-110), em seu livro “Movimentos internacionais de capitais”, os ventos da 

desregulamentação já vêm soprando há algum tempo na economia capitalista do 

pós-guerra, porém é com as obras de McKinnon e Shaw que esse modelo 

liberalizante passou a ter uma repercussão mais ampla, com a crítica à chamada 

“repressão financeira”. 

Segundo Stuart (1997, p. 5-6), a crítica às teoria keynesiana nasceu 

quando Gurley e Shaw9 apresentaram o argumento de incompletude de 

mercados, cuja tese admitia a possibilidade de a capacidade de financiamento do 

crescimento estar limitada pela inexistência de mercados capazes de estabelecer 

o casamento de vencimentos de unidades superavitárias (poupadores) e 

deficitárias (investidores), o que teria como resultado uma oferta de fundos 

emprestáveis inferior ao potencial e, portanto, um nível de acumulação 

relativamente baixo. 

Como isso, a tese de repressão financeira residia no argumento de que a 

manutenção de taxas de juros abaixo da taxa de equilíbrio gera uma poupança e 

fundos emprestáveis abaixo do potencial, e que o estabelecimento de políticas de 

crédito seletivo distorceria e tornaria menos eficientes a alocação de poupanças. 

Portanto, a crítica parte do conceito de que os países em desenvolvimento 

sofreriam de uma carência crônica de poupança interna, o que criaria uma 

necessidade artificial de políticas de crédito seletivo na alocação dos escassos 

recursos poupados. Isso resultaria, portanto, em efeitos negativos como um nível 

de investimento (e crescimento) abaixo do potencial, escolhas ineficientes de 

investimento, que são alocados por mecanismos que não são o preço, e pelas 

pressões inflacionarias sobre a economia (STUDART,1993). 

                                                             
9. Ver Gurley e Shaw (1955). 
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Segundo Pemex e Struthers (2003, p. 2-3), outro efeito da Repressão 

Financeira, ao qual a hipótese original fez apenas uma referência escassa, é o 

efeito implícito de “racionamento de crédito”, que resulta das consequências 

“Festa e Fome”10 de uma excessiva intervenção governamental nos mercados de 

dinheiro e crédito dos países em desenvolvimento. Assim, quando as taxas de 

juros reais são impedidas de se ajustarem para “equilibrar o mercado”11, outras 

formas de compensação “não-mercado” devem assumir seu lugar, desde acordos 

de “enfileiramento” para “racionalizar” o crédito disponível, como leilões, restrições 

quantitativas (por exemplo, quotas), até diferentes tipos de sistemas de licitação que 

podem estar abertos ao nepotismo ou até mesmo à realização de práticas corruptas. 

Ainda segundo os autores, essas manifestações essencialmente de 

repressão financeira significam que não só a quantidade de poupança (e de 

investimento) é baixa, ou pelo menos irregular: Isso mostra também que o nível 

de atividade que ocorre é de má qualidade. Esse cenário trata realmente do que 

implica o termo “repressão financeira”: Se não for permitido que a taxa de juros 

real seja equilibrada nos mercados de dinheiro e crédito, tanto o nível geral como 

a qualidade da poupança e do investimento serão reprimidos. A quantidade e os 

efeitos de qualidade se compõem. Em um ambiente de “Festa e Fome”, o 

mutuário típico pode emprestar demais (ou muito pouco) e essa tendência 

também reforçará o próprio problema de equilíbrio entre os efeitos causados pelo 

paradoxo escassez versus abundância. 

Muito embora seja oportuno tratar do problema do financiamento para o 

desenvolvimento econômico, a visão de Gurley e Shaw repercutiu em direção 

contraria à teoria keynesiana, fundamentando a teoria por trás dos chamados 

modelos de liberalização financeira, que tiveram espaço para serem amplamente 

debatidos na década de 1970. Sob influência da visão novo clássica, a economia 

passa a desenvolver uma visão crítica para o arcabouço de regras definido em 

Bretton Woods, bem como para as políticas do estado de orientação keynesiana 

                                                             
10. Do inglês Feast and Famine, no sentido de abundância e escassez, ou seja, as políticas intervencionistas 

do Governo podem levar a Economia à prosperidade ou ao caos, em uma clara alusão a possibilidade de se 

oferecer um banquete para a sociedade ou privá-la completamente de condições de sobrevivência, 

rebaixando a sociedade à extrema pobreza, penúria. 

11. Do inglês to clear the Market, no sentido de igualdade, ou seja, criar condições de compensação do 

mercado e indicando que a oferta é igual a demanda.  
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eram, dentro do conceito de agentes maximizadores, equivocadas (GEMECH; 

STRUTHERS, 2003). 

Portanto, nessa nova abordagem concebida por meio dos trabalhos de 

1973, elaborados por Shaw e McKinnon, era defendido que a intervenção do 

Estado no mercado de capitais não se justificava pelas falhas de intermediação 

geradas pela incompletude de mercado, pois essa intervenção era a própria razão 

de os mercados continuarem incompletos. E, com isso, a tese de Shaw-McKinnon 

assumiu um papel de destaque nas discussões sobre a teoria do desenvolvimento 

econômico, tendo por base a tese de Gurley e Shaw (1955) de que o 

subdesenvolvimento financeiro é uma trava para o desenvolvimento econômico, 

mas afirmando que o papel do Estado para mitigar esses efeitos deveria se 

concentrar na liberalização financeira (STUDART, 1997, p. 6). 

O Modelo Shaw-McKinnon, em síntese, defendia a liberalização financeira 

como solução para aceleração do crescimento, aumento da produtividade do 

investimento, redução da inflação associada a uma redução do déficit fiscal dos 

governos (o que liberaria poupança para o setor privado) e a redução do hiato 

tecnológico entre setores produtivos, reconhecido pela literatura do 

desenvolvimento econômico como uma das características do 

subdesenvolvimento (STUDART, 1997; GEMECH; STRUTHERS, 2003). 

Esse modelo possui duas hipóteses importantes a serem destacadas: (i) os 

sistemas financeiros em países em desenvolvimento são subdesenvolvidos a 

ponto de toda poupança só poder assumir a forma ou de depósito bancário ou 

ativos reais; (ii) existe um volume mínimo de investimentos que só pode ser 

alcançado pelos pequenos investidores através de acumulação de saldos 

bancários (poupanças) ao longo do tempo. Assim, a taxa de juros de uma 

economia não representa apenas a remuneração pela poupança, mas também 

possui uma relação positiva com o nível de investimento.  

Ainda segundo Gemech e Struthers (2003), o modelo McKinnon-Shaw 

defendia a liberalização como catalisador para aumento da poupança, segundo a 

análise de que um alívio das restrições financeiras impostas pelo Estado, 

principalmente ao permitir que as forças do mercado determinem as taxas de 
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juros reais, possa exercer um efeito positivo nas taxas de crescimento à medida 

que as taxas de juros se elevam em direção ao seu equilíbrio de mercado 

competitivo.  De acordo com essa visão, tetos sobre taxas de juros definidos por 

regras do Estado, conforme definido pela Lei Bancária de 1933, reduzem a 

poupança, a acumulação de capital e desencorajam a alocação eficiente de 

recursos.  

Além disso, McKinnon (1973) apontou que a repressão financeira pode 

levar ao dualismo em que as empresas que têm acesso ao financiamento 

subsidiado tendem a escolher tecnologias relativamente intensivas em capital, ao 

passo que aquelas que não são favorecidas pela política de subsídio só poderão 

implementar projetos de alto rendimento com curto prazo de desenvolvimento. 

Portanto, de acordo com esse modelo, deve-se esperar taxas de poupança mais 

altas, bem como níveis mais altos de investimento e crescimento,  após a 

liberalização financeira, tese que justificou uma série de iniciativas internacionais 

que, conforme será abordado ao longo dessa dissertação, serviram para ampliar 

a instabilidade do sistema12.   

A conclusão dos trabalhos de Shaw e McKinnon também serviram como 

embasamentos teóricos de políticas promovidas pelo Banco Mundial e FMI 

(STUDART, 1993), sobre o aspecto financeiro das políticas de liberalização no 

desenvolvimento econômico:  

Mckinnon and Shaw define financial liberalization to mean the 
establishment of higher interest rates that equal the demand for, and 
supply of, savings. The autors express the view that higher interest rates 
will lead to increased savings and financial intermediation as well as to 
improvements in the efficiency of using savings. [...] Abolishing 
excessive reserve requerimento woild eliminate distortions while 
Prudential considerations point to the conclusion that reservers should 
be held against time deposit and agains curb Market liabilities as well. At 
same time, substituing time deposit for unprodutictive assets, such as 
gold, cash, and commodity stock, will increase the extent of financial 
intermediation. Increases in saving will have the same effect while 
increase efficiency in the use of saving will add to economic growth. 

(BALASSA, 1989, p. 21-22)13 

                                                             
12. Tema a ser desenvolvido no segundo capítulo desse trabalho. 

13. Tradução nossa: “Mckinnon e Shaw definem a liberalização financeira para significar o estabelecimento 

de taxas de juros mais elevadas que sejam iguais a demanda e a oferta de poupança. Os autores expressam 

a opinião de que as taxas de juros mais elevadas levarão ao aumento da poupança e à intermediação 
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Com isso, resgatou-se o ponto apresentado por Moffitt (1984, 22-25) para 

apontar a institucionalização da defesa da liberalização financeira no próprio 

sistema de Bretton Woods. Diante disso, foi possível retratar, com um tom mais 

crítico, a forma como a desregulamentação dos mercados foi obtida, baseando-se 

na utilização de políticas públicas definidas e recomendadas pelas próprias 

instituições que deveriam coibir tais práticas. 

 

1.2. A FINANCEIRIZAÇÃO DAS EXPECTATIVAS RACIONAIS: A HIPÓTESE 

DOS MERCADOS EFICIENTES 

Outro elemento teórico utilizado pelos novos clássicos, para defender o 

liberalismo econômico foi o conceito das expectativas racionais, propagado como 

lógica do funcionamento dos mercados. Entendê-lo é fundamental para a 

compreensão do contexto em que a crise se perpetuou como característica 

natural do capitalismo, uma vez que a hipótese dos mercados eficientes é 

hegemônica como conceito determinante para o comportamento dos mercados 

financeiros. Dessa maneira, nesse item, será pontuada a discussão em torno das 

expectativas racionais que possibilitarão a construção do arcabouço teórico em 

torno da hipótese dos mercados eficientes (HME).  

Em uma perspectiva histórica, as expectativas racionais começaram a 

ganhar espaço na teoria econômica convencional, com o trabalho de John Muth, 

Rational expectations and the theory of price movements 14. Sua hipótese sobre 

racionalidade parte do seguinte conceito:  

Gostaria de sugerir que as expectativas, uma vez que são previsões 
informadas de eventos futuros, são essencialmente as mesmas que as 
previsões da teoria econômica relevante. Com o risco de confundir essa 

                                                                                                                                                                                         
financeira, bem como as melhorias na eficiência do uso da poupança. [...] A abolição do requisito de reserva 

excessiva eliminará as distorções, enquanto as considerações prudenciais apontam para a conclusão de que 

os reservadores devem ser mantidos novamente no depósito do tempo e novamente também restringem os 

passivos do mercado. Ao mesmo tempo, a substituição de depósitos a prazo para ativos improdutivos, como 

ouro, caixa e commodities, aumentará a extensão da intermediação financeira. Os aumentos na poupança 

terão o mesmo efeito, enquanto o aumento da eficiência no uso da poupança aumentará o crescimento 

econômico. ” 

14. Por conta desse trabalho, Muth é considerado o pai da “revolução” das expectativas racionais na 

economia. 
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hipótese puramente descritiva com um pronunciamento sobre o que as 
empresas deveriam fazer, chamamos essas expectativas de racionais. 

(MUTH, 1961, p. 316)15 

Essa ideia se contrapunha à ideia de racionalidade limitada de Herbert 

Simon (1972) e que já havia sido apresentada em trabalho conjunto com Holt, 

Modigliani e com o próprio Muth (1961), sobre tomada de decisão em empresas16. 

Em uma breve exposição sobre esse antagonismo teórico, Simon (1959) defendia 

que os tomadores de decisão se concentram apenas nos valores esperados de 

variáveis estocásticas17, algo muito sensível à estrutura assumida do problema, 

Muth, por sua vez, apoiava-se na formulação de expectativas para resolver o 

problema da tomada de decisões na firma, a chamada de interação entre 

expectativas e realidade:  

Para tornar os modelos econômicos dinâmicos completos, várias 
fórmulas de expectativa têm sido usadas. Há, no entanto, pouca 
evidência para sugerir que as relações presumidas têm uma 
semelhança com a forma como a economia funciona. (1961, p. 315)18 

Retomando ao contexto dessa hipótese, em linhas gerais, Muth (1961, p. 

316) apresentou três argumentos que causaram grande repercussão entre os 

economistas mais ortodoxos:  

I. Pelo fato de a informação ser escassa, geralmente o sistema 

econômico se utiliza de sua totalidade;  

II. O modo em que as expectativas são formadas depende 

especificamente da estrutura do sistema relevante que descreve a 

economia; 

III. Uma “previsão pública” não terá efeito representativo no 

funcionamento da economia; 

                                                             
15. Tradução nossa do original em inglês: “I should like to suggest that expectations, since they are informed 

predictions of future events, are essentially the same as the predictions of the relevant economic theory. At 

the risk of confusing this purely descriptive hypothesis with a pronouncement as to what firms ought to do we 

call such expectations rational.". 

16. O foco do trabalho é basicamente resolver problemas de gestão de produção e gerenciamento de nível 

de estoque. 

17. Não é propósito deste trabalho apresentar as demonstrações algébricas desse problema. 

18. Tradução nossa do original em inglês "To make dynamic economic models complete, various 

expectational formulas have been used. There is, however, little evidence to suggest that the presumed 

relations bear a resemblance to the way the economy works". 
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Em uma análise formal dos modelos ditos científicos dos novos clássicos, a 

tese de Muth pode ainda ser explicada da seguinte maneira (MUTH, 1961. p. 

317): 

I. Os erros aleatórios são normalmente distribuídos; 

II. Certezas equivalentes existem para as variáveis a serem previstas; 

III. As equações do sistema, incluindo as fórmulas de valor esperado, 

são lineares; 

Segundo Sheffrin (1983, p. 5), Muth sugere que os economistas 

permaneçam frequentemente interessados em como a expectativa pode mudar 

em certas circunstâncias e, portanto, não devem se satisfazerem com fórmulas 

fixas de expectativas que não permitem mudanças quando, por exemplo, a 

estrutura do sistema mudar. Uma forma de assegurar essa racionalidade era 

insistir que as expectativas dos atores econômicos fossem consistentes com o 

modelo usado para explicar seu comportamento. 

Muth (1961) usou essa visão para analisar diferentes movimentos de 

preços para diferentes modelos de mercado como, por exemplo, quando a 

informação é limitada, quando há especulação ou quando as expectativas são 

correlacionadas em série, por efeitos de renda ou custos alternativos na oferta. 

Assim, sua teoria suportou explicações para alguns dilemas empíricos que 

existiam na época e com o avanço da microfundamentação da macroeconomia, 

as expectativas racionais exerceram uma influência na chamada síntese 

neoclássica, a ponto de, na década de 1970, a chamada forma forte19 da hipótese 

das expectativas racionais ser reconhecida como o eixo central de uma 

“revolução”, liderada por Robert Lucas, principal expoente da escola novo 

clássica, para mudar os alicerces da economia20.   

                                                             
19. A forma fraca trata da ideia de expectativas racionais, baseada na concepção de que, na formação de 

previsões ou expectativas sobre o valor futuro de uma variável, os agentes econômicos racionais farão o 

melhor uso de toda informação pública disponível, ou seja, o mais eficiente. Logo, a formação de 

expectativas do indivíduo se dá através de um comportamento maximizador de utilidade. (FAMA, 1970,  

p. 383) 

20. Não é objeto deste trabalho tratar dos usos das expectativas racionais na formulação de políticas 

macroeconómicas, conforme defendido por Lucas e demais novos clássicos. 
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Conforme exposto por Snowdon e Vane (2005, cap. 5), essa grande 

influência reside na tese de que as expectativas subjetivas dos agentes com 

relação aos valores futuros das variáveis coincidem com o valor condicional 

matemático objetivo (ou verdadeiro) esperado para aquela variável, ou seja, toda 

formulação de previsões sobre o valor futuro de uma determinada variável é 

baseada em toda a informação disponível publicamente sobre os fatores que os 

agentes acreditam que determinam aquela variável.  

Essa transformação na forma de pensar a Economia representou uma 

grande ruptura com a teoria macroeconômica keynesiana dos anos 50, 

ressuscitando a antiga teoria econômica clássica do século XIX. Esse processo 

teórico foi suportado por um aparato hi-tech da economia, sob a alegação de que 

a abordagem adotada pelos novos clássicos havia tornado a economia uma “hard 

science “21 (DAVIDSON, 2007). Já nas palavras de Mankiw (2006), essa 

“revolução” novo clássica fez com que a macroeconomia passasse a ser tratada 

como um grande laboratório de práticas científicas e sua análise seja orientada 

por modelos econométricos. 

Segundo Sargent (2008), isso permitiu os avanços da expectativa racional 

em outros campos da economia, com destaque especial para a influência nos 

fundamentos da teoria financeira, por meio de técnicas econométricas 

sofisticadas que visavam a explicar o aspecto racional dos agentes econômicos. 

Essa adaptação das expectativas racionais para o campo das finanças, 

formalmente chamada de Hipótese dos Mercados Eficientes (HME), ficou a cargo 

de Eugene F. Fama, conhecido como “o pai das finanças modernas” após a 

publicação de seu influente artigo, de 1970, intitulado “Efficient capital markets: a 

review of theory and empirical work”, no qual apresentou uma explicação para o 

comportamento dos mercados financeiros, validando a ideia de que os agentes 

                                                             
21. Segundo Arida (1983), entendemos por Hard Science por um modelo que ignora a história do 

pensamento econômico. Ou seja, deve familiarizar-se de imediato com o estágio atual da teoria, que 

acumularia o resultado de todas hipóteses formuladas que passaram por testes empíricos. Neste modelo, a 

história do pensamento econômico não passa de um mero conjunto de ideias do passado, desvencilhada da 

teoria econômica, que possui como característica natural, elevada taxa de obsolescência intelectual pois a 

atual fronteira de conhecimento sempre será a melhor teoria econômica.  
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são racionais e utilizam toda a informação disponível, maximizando sua utilidade 

na formação de expectativas22. 

Esse conceito tornou-se central para toda teoria de finanças desenvolvida a 

partir dos anos 70 e, embora suas bases teóricas nos remetam à clássica obra do 

matemático Louis Bachelier, Théorie de la spéculation (1900), por meio do 

conceito de valor justo para os ativos e que varia conforme as variações 

imprevisíveis do mercado23, é somente com a ideia de Fama (1970) de que todos 

os investidores têm plena noção do mercado e que eles agem de forma racional 

que a hipótese de eficiência dos mercados se consolida.  

Nessa perspectiva, a hipótese resgata o conceito de Muth (1961) de que 

todas as informações disponíveis são rapidamente refletidas pelo mercado (ou 

economia), uma vez que os próprios preços dos ativos forneceriam as indicações 

necessárias para o investidor alocar seus recursos. Além disso, segundo Fama 

(1970, p. 387), para que os mercados sejam eficientes, deve-se partir de algumas 

pré-condições, sendo elas: 

I. Não há custos de transação na negociação de ativos; 

II. Os agentes reagem de forma homogênea às informações 

disponíveis; 

III. As informações estão disponíveis a todos agentes; 

Sobre o primeiro item, é importante destacar que, em um conceito 

ampliado, os custos de transação englobam desde as comissões de corretagem 

até impostos cobrados pelo governo. Além disso, há outros dois pontos baseados 

nos pressupostos que sustentam toda a teoria de mercados eficientes: o caminho 

aleatório e a racionalidade ilimitada.  

O primeiro pressuposto é baseado nos postulados desenvolvidos por 

Bachelier (2011, cap. 3), com o argumento de que, para um dado nível de retorno 

dos ativos, estes se comportarão aleatoriamente de tal forma que a previsão de 

seu comportamento futuro seja impossível de se realizar. Sendo essa tese a 

                                                             
22. No que tange ao conceito de maximização como critério da racionalidade, ver a crítica de Simon (1979). 

23. Esse argumento é a base do conceito de caminho aleatório (ou randow walk). 
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essência da HME, a eficiência de um mercado só é possível, caso não haja a 

possibilidade de qualquer distorção apresentada ser prevista, nem que haja 

formas de se beneficiar o indivíduo. Assim, o comportamento aleatório do 

mercado inviabiliza que qualquer indivíduo possa arbitrá-lo, uma vez que não é 

possível prever como o mercado irá se comportar. 

Já o conceito de que os indivíduos possuem racionalidade ilimitada é 

fundamental para sustentar a hipótese de Fama (1970): se todas as informações 

disponíveis são refletidas de forma uniforme pelo mercado, logo todos os agentes 

precisam ter percepção e compreensão uniformes da informação. Dessa forma, 

para que o próprio mercado consiga formar uma tendência, é importante que haja 

o entendimento a respeito da informação. Portanto, para que o indivíduo adquira 

essa uniformidade, é necessário que ele opere baseado na razão, pois ela se 

apresenta de forma mais homogênea na mente humana do que intuição e 

emoção.  

Segundo os novos clássicos, esse é o eixo central do comportamento do 

mercado, o que torna imprescindível que se aceite que os indivíduos são dotados 

de racionalidade absoluta. Posto isso, caso haja um desvio nesse estado pleno de 

razão, como, por exemplo, adotar um comportamento orientado pela emoção, não 

haverá tendência no mercado. Sendo assim, a hipótese dos mercados eficientes 

tem como alicerce a premissa de que os preços refletem toda a informação 

disponível no mercado, dado que os indivíduos são integralmente racionais e vão 

responder uniformemente ao mesmo conjunto de informações, reagindo 

eficientemente (LO, 2008).  

Assim, a disponibilidade de informação determina o modo de 

operacionalização da eficiência, que pode ser de três tipos (BODIE; KANE; 

MARCUS, 2010, p. 382):  

1) Fraca – Os preços do passado estão totalmente refletidos nos 

ativos, ou seja, os retornos esperados em condição de equilíbrio são 

formados com base no conjunto de informações passadas; 
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2) Semiforte – Os preços refletem não apenas o histórico do 

comportamento de preços, como também todas as informações 

publicamente disponíveis; 

3) Forte – Os indivíduos utilizam toda a informação disponível, sendo 

elas históricas, públicas ou privadas. Nesse tipo de eficiência, 

ninguém possui informações privilegiadas sobre o comportamento 

do preço dos ativos; 

É possível ilustrar o conjunto de informações pertencentes à forma fraca, 

semiforte e forte da HME (FAMA, 1970) da seguinte maneira: 

Figura 1 – Conjunto de informação da HME 
 

 

Fonte: Elaboração própria – Extraído de Bodie, Kane e Marcus (2010, p. 382). 

 

A Figura 1 possibilita a hierarquização da qualidade das informações, 

descrevendo que o conjunto de informações da forma fraca abrange apenas o 

histórico de preços e volumes. O conjunto da forma semiforte engloba o conjunto 

da forma fraca somado a todas as informações publicamente disponíveis. Já o 

conjunto de forma forte comtempla o conjunto da forma semiforte, adicionando as 

informações internas privilegiadas.  Os autores assim exemplificam que a cadeia 

de eficiência da informação implica a seguinte direção: 

HME da forma forte → HME da forma semiforte → HME da forma fraca 

A consequência desses postulados é a crença de que o preço de mercado 

de um determinado ativo deve corresponder ao preço justo24, de maneira que 

essa fundamentação teórica implica aceitar que os preços sejam determinados 

pelo risco, ou seja, uma variação dos retornos em torno de uma normal. Assim, os 

                                                             
24. O conceito de preço justo segue a concepção usada por Bachelier et al. (2011) em seus trabalhos. 
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preços dos ativos tendem à media, já que eles refletem todas as informações 

disponíveis ao mercado, impossibilitando qualquer ganho anormal aos 

investidores, permitindo assim que os mercados se autorregulem, argumento 

coerente com o liberalismo econômico defendido pelos novos clássicos. 

Com isso, segundo Fama e Miller (1972, p. 335), a hipótese dos mercados 

eficientes tornou-se a teoria hegemônica em finanças nos anos 70, influenciando 

todo o desenvolvimento teórico ao longo da década, principalmente no que se 

refere às estratégias de investimentos e alocação de carteira. Entretanto, sob o 

argumento de que não havia a necessidade de interferência governamental para 

regulamentar o funcionamento dos mercados e também pela pressão da forma 

como novos produtos financeiros se estabeleciam, houve uma aceitação dessa 

ideia. Assim, o sistema financeiro se tornou um campo fértil para defesa de 

mudanças estruturais no seu funcionamento, marcando o início de um período de 

clara hegemonia teórica e política do modelo de liberalização dos mercados. 

Essa engenharia é fundamentada no papel e nas implicações das 

expectativas dos agentes econômicos quando elas são formadas endogenamente 

ao modelo de representação da economia (SNOWDON e VANE, 2005, p. 219) e 

que, segundo as proposições dos novos clássicos, havia sido ignorado pelos 

Keynesianos dos anos 60. Assim, a incorporação das expectativas só seria 

possível por meio da utilização de alguma variável que explicasse o 

comportamento dos agentes, justificando assim a relevância e dominância da 

“hipótese das expectativas racionais” nas formulações macroeconômicas dos 

últimos 40 anos. Conforme os autores:  

[...] embora as recessões não sejam desejadas pelos agentes 
econômicos, elas representam o resultado agregado das respostas a 
mudanças inevitáveis nas restrições que os agentes enfrentam. Dadas 
essas restrições, os agentes reagem de forma otimizada, e os 
resultados do mercado que exibem flutuações agregadas são eficientes. 
(2005, p. 295)25.  

                                                             
25. Do original em inglês “While recessions are not desired by economic agents, they represent the aggregate 

outcome of responses to unavoidable shifts in the constraints that agents face. Given these constraints, 

agents react optimally and market outcomes displaying aggregate fluctuations are efficient.” 
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Essa discussão explicita o antagonismo entre o pensamento novo clássico 

da Escola de Chicago e a heterodoxia sob orientação kaleckiana26 e keynesiana 

(idem, ibidem, p. 376), delimitando claramente o choque ideológico entre 

desregulamentação e a eficiência dos mercados racionais em detrimento às 

regras para os mercados sob supervisão do Estado para combater a instabilidade 

causada pela incerteza. Com isso, houve espaço para o mercado financeiro atuar 

em prol de seu objetivo maior: a liberalização do sistema. 

 

1.3. AS INOVAÇÕES NO PROCESSO DE DESREGULAMENTAÇÃO DO 

MERCADO FINANCEIRO 

Expostos os aspectos teóricos que deram suporte à pressão dos mercados 

em prol da desregulamentação dos mercados financeiros, nesse item, serão 

abordadas as inovações financeiras que desempenharam papel fundamental para 

ampliar a instabilidade do sistema capitalista. Esse processo, iniciado nos anos 

60-70, impactou no funcionamento dos mercados financeiros e nas relações 

concorrenciais entre os agentes participantes, inclusive na própria arquitetura das 

finanças internacionais, construída sob a concepção de um arcabouço de leis que 

regulamentavam o funcionamento dos mercados locais e supranacionais.  

Essas inovações afetaram profundamente a estrutura dos mercados 

financeiros e, ao fim dos anos 70, encontraram na HME um pilar teórico para 

justificar a liberalização dos mercados na década de 1980. Entretanto, para que 

esse cenário pudesse se materializar, foi necessário que um conjunto de fatores 

tivessem ocorrido, antes mesmo do fim do sistema de Bretton Woods, como 

forma do sistema bancário americano se contrapor às rígidas regras impostas 

pela Lei Bancária de 193327 (KREGEL, 2007, p. 6). 

                                                             
26. Não é objetivo desse estudo tratar da teoria de Kalecki. 

27. Popularmente conhecida por Lei Glass-Steagall, em homenagem ao senador Carter Glass (Virginia) e ao 

deputado Henry B. Steagall (Alabama), a Lei dos Bancos (U.S. Banking Act) foi promulgada pela 

administração de Franklin D. Roosevelt, na tentativa de se evitar um colapso financeiro sistêmico nos moldes 

da Crise de 1929, por meio da imposição de restrições às atividades dos bancos comerciais no mercado de 

capitais (títulos e ações), o que permitiu uma adequação nos níveis alavancagem das corporações não 

financeiras. Ver https://www.federalreservehistory.org/essays/glass_steagall_act. 
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Segundo Kindleberger (2007, cap. 4), “a inovação na confecção de novos 

instrumentos financeiros vem ocorrendo há pelo menos um milênio, apesar de 

com maior intensidade desde a II Guerra Mundial”. Nesse sentido, é importante 

destacar o sucesso das políticas estabelecidas em Bretton Woods, que 

promoveram um aumento da riqueza mundial a partir da década de 1950, mas 

também levaram a uma crescente integração dos mercados de capitais europeus, 

os chamados Euro mercados. 

Esse sistema foi estabelecido para atender às necessidades de se reciclar 

os crescentes fluxos de dólar obtidos com o comércio internacional e planos de 

reconstrução financiados pelos EUA, além de criar instrumentos financeiros que 

pudessem arbitrar as diferenças de preços dos ativos financeiros, principalmente 

moeda e juros, dos diferentes mercados europeus entre si e em relação ao 

mercado americano (MILLER, 1991, p. 3-21), que naquele momento, havia se 

transformado no grande provedor de liquidez internacional (KINDLEBERGER, 

2007, p. 76-95). 

Como consequência desse movimento, houve uma internacionalização do 

capital financeiro, levando a expansão da atividade bancária de outros países 

para os EUA em busca de depósitos em dólar. Como essas instituições estavam 

sujeitas a regras mais brandas em seus países de origem e eram isentas das 

principais exigências impostas aos bancos nacionais pela Lei Bancária de 1933, 

isso causou um grande impacto na competitividade dos próprios bancos locais em 

solo americano (HERMANN, 2002). 

Ainda conforme o autor, esse fato, somado a crise da economia americana 

por conta da implosão do câmbio fixo em 1973 e do choque dos preços do 

petróleo, levou a um enfraquecimento do sistema financeiro americano. Assim, 

como forma de atenuar os impactos da regulação que atividade bancária aos 

bancos americanos, principalmente às leis que restringiam o financiamento 

externo a suas operações em território nacional e limitavam o pagamento de juros 

em diversas modalidades de depósitos bancários, houve uma grande 

internacionalização da atividade bancária americana. 
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Outra importante mudança na estrutura do sistema foi a expansão das 

holdings bancárias, como forma de reduzirem as restrições da legislação vigente, 

inclusive na forma de impostos exclusivos para o setor, sobre as atividades 

bancárias e atuação em atividades não-bancárias. Segundo Hermann (2002, p. 

91), a lei de 1956 definia as holdings bancárias como  empresas que reuniam, sob 

um mesmo controle acionário, um ou mais bancos comerciais, podendo incluir 

algum tipo de instituição não bancária, desde que ela atuasse exclusivamente no 

mercado de crédito.  

Em 1970, a lei foi reeditada, redefinindo o escopo de atuação das holdings 

bancárias. Nessa revisão, foi incluída a autorização para que essas empresas 

pudessem explorar, simultaneamente, as atividades de captação de depósitos à 

vista e concessão de empréstimos comerciais. Isso permitiu que bancos de 

investimentos e seguradoras pudessem adquirir bancos comerciais, ampliando 

seu escopo de atuação, além de criar condições para que bancos comerciais 

passassem a concorrer com financeiras de forma mais agressiva. Ao longo dos 

anos 80, essas estruturas foram autorizadas a atuar por meio de subsidiárias, nos 

mercados de corretagem e consultoria de investimentos, o que gerou um elevado 

grau de concentração do mercado (ISENBERG, 2006; URPIA, 2015). 

Entretanto, a formação de conglomerados multisserviços, com atuação 

internacional, só conseguiu alcançar o objetivo de evitar os custos impostos aos 

bancos depositários, pelo arranjo institucional construído com a regulamentação 

bancária de 1933, por meio do advento da securitização de ativos, que conectou 

os mercados de crédito e capitais, assumindo assim papel central no processo de 

desintermediação financeira e desregulamentação28 do sistema financeiro 

americano. 

Nesse primeiro estágio do uso do processo securitização de ativos29, o 

objetivo principal das instituições financeiras era estabelecer uma fonte alternativa 

de funding. Essa medida, além de servir para diversificar os instrumentos de 

captação do sistema financeiro, permitiu também ampliar de forma expressiva o 

                                                             
28. Tema a ser tratado no item 1.3 do presente capítulo. 

29. O segundo estágio refere-se às inovações ocorridas nos anos 2000 que contribuíram para a eclosão da 

crise do suprime. Esse tema será tratado no capítulo 3 do presente trabalho. 
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ritmo de crescimento de seus ativos. Em linhas gerais, segundo Kregel (2010), 

essas operações estruturadas eram estabelecidas por meio do agrupamento de 

certas modalidades de passivos financeiros, como instrumentos de dívida 

relacionados a empréstimos que eram empacotados sob a forma de títulos 

livremente negociáveis. Esse processo, essencialmente, consiste na transferência 

de riscos associados a esses títulos para múltiplos investidores financeiros, o que 

permite que os credores originais tenham seu risco reduzido e redistribuído no 

mercado.   

Assim, a expansão dos títulos securitizados nos anos 70 atendia a um 

grande desejo das duas pontas de uma operação de crédito: De um lado, 

credores procuravam evitar os passivos bancários e, do outro lado, os devedores 

buscavam uma solução atrativa para baratear o custo de suas dívidas, bem como 

uma forma de se capitalizar. Dessa maneira, o mercado de capitais possibilitou 

que bancos convertessem ativos ilíquidos em títulos negociáveis, retirando, de 

seus balanços, parcela dos recebíveis de crédito.  

Com isso, houve uma migração das operações de empréstimos bancários 

tradicionais para a intermediação de títulos negociáveis (securities), o que mudou 

o perfil operacional dessas instituições (MINSKY, 1986a). Em razão disso, uma 

gama de instrumentos financeiros passou a ser utilizada como substitutos dos 

empréstimos bancários, principalmente os de curto prazo, seguindo a dinâmica da 

securitização. 

A expansão dos ativos não bancários de curto prazo ocorreu inicialmente 

por meio dos commercial papers, mas dada a interpretação da Suprema Corte 

para as regras da Lei de 1933, a operação desses títulos ficou limitada aos 

bancos de investimentos. Com isso, os bancos focaram-se na venda dos 

chamados certificados de depósitos (CD), que tinha como grande apelo a 

possibilidade de contornar a chamada Regulação Q, que proibia os bancos 

comerciais americanos de pagarem juros sobre depósitos à vista e instituía tetos 

sobre a taxa a ser paga em contas de poupança e outros depósitos a prazo. 

(ISENBERG, 2006).  
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Essa migração de produtos ofertados além da regulação ocorreu por meio 

das subsidiárias dos bancos americanos que operavam nos euromercados. Com 

isso, foi possibilitada a oferta de CD’s como alternativa mais rentável diante dos 

produtos locais, para os clientes americanos, que tinham suas remunerações 

limitadas a juros locais regulamentados e ao mesmo tempo corroídas pela 

crescente inflação. Essa atratividade só foi desfeita quando o FED passou a 

regulamentar esse mercado. Nesse processo, outros produtos inovadores tiveram 

papel relevante para a ampliação do mercado de ativos securitizados, como os 

fundos mútuos de investimento, que captavam recursos de pequenos poupadores 

para alocá-los em ativos adquiridos no mercado de capitais, principalmente com 

vencimento de médio e longo prazo, tanto de renda fixa quanto variável (URPIA, 

2015, p. 112). 

Outra modalidade largamente utilizada foram os fundos mútuos de 

mercado monetário (MMMF), que reuniam recursos para investir em uma carteira 

diversificada de securities. Tendo em vista que cada quota era detida por cada um 

dos aplicadores no fundo na proporção dos recursos integralizados, esta mostrou-

se uma ótima alternativa para os depósitos a prazo, pois reunia características 

como segurança, rentabilidade e liquidez, sendo o saque das quotas era 

facilmente realizado. Entretanto, como os passivos dos MMMFs não eram 

depósitos sob proteção do FDIC, esses fundos tinham a necessidade de manter 

ativos líquidos em seus balanços, como títulos de renda fixa de curto prazo. 

Segundo Kregel (2010, p. 9), “a securitização de ativos proporcionou reduções 

ainda maiores nos custos de financiamento, uma vez que os MMMFs e outros 

investidores podiam comprar papel comercial com recursos adiados por meio de 

canais comerciais de empréstimos”30.  

Na mesma época, surgiram as contas Now e as Automatic Transfer 

Services (ATS), que eram contas poupanças cujos saldos eram automaticamente 

transferidos para a conta corrente em caso de o saldo ficar negativo. Por serem 

“quase-moedas”, não eram afetadas pelos principais instrumentos de política 

                                                             
30. Do original em inglês “asset securitization provided even greater reductions in financing costs, since 

MMMFs and other investors could purchase asset-backed commercial paper through commercial borrowing 

conduits”. 
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monetária da época, que eram as regras de recolhimento compulsório e o teto de 

juros, afetando seriamente a capacidade do FED em controlar a oferta monetária 

e a pressão inflacionaria (KREGEL, 2010). 

Segundo Cargill (1983 apud HERMANN, 2002, p. 95), o conjunto de 

mecanismos e produtos criados por meio do conceito de securitização ampliaram 

o processo de desintermediação financeira, gerando assim grande instabilidade 

no sistema. Com isso, houve uma redução gradativa da representatividade dos 

ativos sob regulamentação nos balanços das instituições depositárias enquanto a 

parcela de ativos negociados no mercado de capitais era ampliada.   

Esse processo foi determinante para demonstrar que os controles estavam 

rapidamente se tornando ultrapassados em razão da velocidade e intensidade em 

que eram estabelecidas inovações para contornar a legislação vigente. Essa 

busca por alternativas para burlar o imposto regulatório31 gerou uma necessidade 

de os bancos ampliarem seus níveis de alavancagem, a criarem estruturas “off-

balance” para acomodar ativos, seus respectivos riscos e assim liberarem 

recursos das exigências regulatórias de requerimento de capital32.  

Segundo Farhi, Cintra e Prates (2012), essa mudança na atuação dos 

bancos levou ao desenvolvimento do modelo “originar e distribuir”, modificando a 

organização das operações bancárias que, por meio da securitização de ativos, 

permitiu reduzir o controle regulatório ao mesmo tempo que as instituições 

ampliavam suas respectivas alavancagens. Esse processo só foi possível porque 

outros agentes econômicos estavam dispostos a assumir a contrapartida dos 

riscos dessas operações, uma vez que os retornos eram relativamente altos em 

relação aos demais ativos disponíveis no mercado (FARHI; CINTRA, 2008). 

Assim, surgiu o chamado Global Shadow Banking System33 (GSBS), uma 

arquitetura financeira paralela que consistia em intermediação de crédito 

                                                             
31. Os chamados regulatory taxes são o conjunto de custos exigidos para as instituições bancárias na forma 

de requerimentos de capital, prêmios de seguro depósito junto ao FDIC e mesmo o custo de oportunidade 

perdido dadas as restrições regulatórias sobre suas carteiras. 

32. Essa questão será tratada no item 1.4, deste capítulo, cuja abordagem será sobre o tema Acordo de 

Basileia.  

33. Tradução: Sistema Bancário Global na Sombra (ou paralelo). Algumas autoridades ou participantes do 

mercado preferem usar outros termos como "Market-based Financing” ao invés de “Shadow Banking”. 
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envolvendo entidades e atividades que estão fora do sistema bancário regulado, 

mas que agem como bancos (FSB, 2011). O conceito “shadow” diz respeito  ao 

fato de essas estruturas funcionais estarem apartadas da estrutura sujeita à 

regulamentação existente, portanto sem acesso aos seguros de depósito e 

operações de redesconto, mas também imune às normas de requerimento de 

capital/prudenciais. 

Em linhas gerais, é possível explicar o funcionamento do sistema Shadow 

Banking, no que se refere às suas captações e aplicações de recursos, da 

seguinte maneira: uma vez que não eram habilitadas para captar recursos via 

depósito,  por não serem regulamentadas, não poderiam possuir carteiras 

comerciais, essas instituições “sombra” recorriam aos mercados monetários, por 

intermédio da emissão de títulos de curto prazo, como comercial papers, para 

obter funding.  

Nesse mercado, seus títulos eram comprados, em sua maioria, por fundos 

de investimentos (MMM funds), e o recurso obtido era destinado principalmente à 

aquisição de produtos estruturados. Por sua vez, esses produtos eram originados 

a partir da securitização de títulos emitidos por instituições regulamentadas que 

desejavam “tirar de seus balanços” os créditos que haviam concedido e que não 

queriam carregar até o vencimento (MINSKY, 1986a, SECURATO; SECURATO, 

2009; FSB, 2011). 

Esse funcionamento demonstra que as instituições que integram o GSBS 

acabaram participando do mercado de crédito, ao captar recursos de curto prazo 

para financiar a aquisição de créditos de longo prazo, assumindo assim o papel 

de contraparte das operações do sistema bancário regulamentado. Com isso, 

segundo relatório do FSB (2011, p. 1), foi formada uma teia de relações 

financeiras de créditos e débitos, alterando o prazo e liquidez das carteiras, 

aumentando assim a alavancagem do sistema financeiro por meio de uma intensa 

expansão de ativos. 

                                                                                                                                                                                         
Entretanto, usaremos a nomenclatura do FSB - Financial Stability Board, que já é usual nas comunicações do 

G20 e nos artigos publicados sobre o tema. 
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A formação desse sistema à sombra alterou profundamente as bases da 

arquitetura financeira global regular, exercendo um papel protagonista da crise de 

200834, pois as operações do GSBS abrangem uma ampla gama de instituições, 

desde grandes bancos e seguradoras até entidades governamentais como Fannie 

Mae e Freddie Mac, passando pelos mais diferentes tipos de fundos e veículos de 

investimentos (FSB, 2011).  

Essa amplitude de instituições, interagindo entre si intensamente, permite 

que as interconexões entre entidades reguladas (bancos múltiplos, de 

investimento, hipotecários, etc.) e as poucos ou nada reguladas (seguradoras, 

fundos de pensão, fundos de investimento, private equities, SIV, etc.), eleve a 

capacidade de transmissão de riscos entre as instituições e qualquer desequilíbrio 

assuma um caráter sistêmico. 

Além disso, todo o arranjo institucional estabelecido como solução para o 

problema da Crise de 1929 foi colocado em questionamento, abrindo espaço para 

um grande processo de desregulamentação financeira.  

 

1.4. A DESREGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA: DA CRISE DOS ANOS 80 À 

REVOGAÇÃO DA LEI BANCÁRIA DE 1933 (GLASS-STEAGALL ACT) 

Neste item final, serão detalhados os principais eventos legislativos que 

contribuíram para a ampliação da liberalização financeira, em detrimento da 

regulamentação dos mercados, estabelecida com a Lei Bancária de 1933. Em 

termos contextuais, embora, durante o Governo Nixon, os primeiros passos para 

revogação da regulação financeira tenham sido dados, foi somente em 

decorrência da crise dos anos 80 que as mudanças foram efetivamente propostas 

e aprovadas.  

Isso ocorreu em meio a uma crise de confiança generalizada, provocada 

pelo dramático aumento das taxas de juros e inflação, que culminou na crise do 

Savings and Loan (1980-89), resultando na falência de número expressivo de 

                                                             
34. Essa relação será melhor desenvolvida no capítulo 3. 



40 
 

instituições bancárias e ao crescente sentimento negativo em relação à 

intervenção do governo na economia.  

Segundo FDIC (1997, p. 99), “o início dos anos 80, após pelo menos uma 

década de debates sobre a reestruturação do setor de serviços financeiros, foi 

dominado pelo movimento em direção à desregulamentação35”, abrindo espaço 

para a hegemonia do pensamento de mercados autorregulados, que encontrou 

abrigo no neoliberalismo promovido Presidente Ronald Reagan36. 

No último capítulo de seu livro, Rational expectations in practice, Sheffrin 

(1983, p. 177-190) afirmou que a primeira experiência prática em que as 

expectativas racionais foram utilizadas ocorreu durante o Governo Reagan, 

quando políticas liberais de reduzir o papel do estado na economia, juntamente 

com um plano que contemplava cortes de impostos para as pessoas e empresas, 

reformas regulatórias e modificações na política monetária, criaram o cenário 

perfeito para que a tese de autorregulação dos mercados tomasse forma e  

justificasse uma série de iniciativas corporativas que permitiram ao mercado 

afrouxar as regras de seu funcionamento. 

Além disso, em meio a esse contexto, surgiu a convicção por parte da 

sociedade americana de que os participantes do mercado financeiro eram 

indivíduos com habilidades para gerir o sistema, enquanto o governo era tratado 

como uma entidade despreparada para desempenhar tal atividade e, portanto, 

não deveria impor restrições sobre a forma como as pessoas e empresas 

deveriam lidar com seus recursos financeiros, colocando as expectativas 

racionais e a hipótese dos mercados eficientes como centro do debate de como 

os mercados deveriam funcionar.  

Essa mentalidade favoreceu imensamente os avanços das políticas de 

liberalização financeira, que tinham como motivadores para sua implementação 

os seguintes itens (ANBIMA, 2011): 

                                                             
35. Do original em inglês "the early 1980s, after at least a decade of debate about restructuring the financial 

service industry, was dominated by movement toward deregulation.” 

36. O slogan da gestão de Ronald Reagan era “the government is the problem”, ou seja, “o governo é o 

problema”. 
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i) Redução do “risco moral” criado em decorrência da existência de 

instituições grandes demais para falir e da criação dos seguros 

sobre o depósito bancário. O seguro, em especial, teria removido o 

principal elemento disciplinador do mercado em relação às 

instituições financeiras – a punição sobre os bancos “perigosamente 

arrojados” praticada pelos depositantes com a retirada de seus 

recursos37. Com o fim dessa possibilidade, os bancos teriam um 

incentivo para buscar ativos de mais risco, mas com remunerações 

maiores.  

ii) A crença de que a interferência governamental no funcionamento do 

mercado era demasiadamente alta, provocando uma série de 

impactos no Sistema Financeiro como os elevados custos de 

atendimento às regulamentações e a redução da eficiência das 

instituições que operavam no mercado, inclusive impactando sua 

competitividade diante das instituições estrangeiras, tanto no 

mercado local quanto internacional. 

Apesar da forte pressão dos grandes bancos, o processo de liberalização 

financeira ocorreu de forma gradual, perdurando do começo da década de 1980 

até o começo dos anos 2000. Assim, foram necessários diversos passos rumo à 

desregulamentação do sistema financeiro americano, sendo que o primeiro foi 

dado em 1980, com a Depository Institutions Deregulation and Monetary Control 

Act (DIDMCA), formado por duas leis: a Deregulation and Monetary Control Act 

(DMCA), também em 1980, e a Depository Institutions Act (DIA), em 1982. 

Essas leis foram elaboradas com o propósito de solucionar os problemas 

vivenciados nas décadas de 1960 e 1970, como os episódios de credit crunch38 e 

                                                             
37. Com o advento do seguro, o temor de os depositantes ficarem sem seus recursos desapareceu, pois, 

mesmo em caso de falência da instituição, há a garantia de saque pelo governo. 

38. Do português, retração (ou crise) de crédito, consiste em uma redução súbita na disponibilidade geral de 

empréstimos (ou crédito) ou um aperto repentino das condições exigidas para obter um empréstimo de 

bancos. Geralmente envolve uma redução na disponibilidade de crédito, independente do aumento das taxas 

de juros oficiais. Em tais situações, a relação entre a disponibilidade de crédito e as taxas de juros mudou 

implicitamente, de modo que qualquer crédito se torne menos disponível a qualquer taxa de juros oficial, ou 

deixa de ser uma relação clara entre taxas de juros e disponibilidade de crédito, ou seja, o racionamento de 

crédito ocorre. Muitas vezes, uma crise de crédito é acompanhada por um voo para a qualidade por credores 
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a crise nas S&L, que propiciaram  inúmeras falências bancárias. Seus objetivos 

principais eram a recuperação da capacidade de o FED efetuar o controle 

monetário necessário e decretar regras que visavam a eliminar parte da 

regulamentação financeira vigente, sob o argumento que eram ineficazes ou 

prejudiciais ao pleno funcionamento do sistema. 

Em relação às medidas estabelecidas para permitir que o FED recuperasse 

o controle monetário, as principais definições foram: i) exigir padrões de reserva 

de capital para todas as instituições depositárias, o que ampliou o escopo de 

atuação do FED de cerca de 5.500 instituições para um número superior a 40 mil; 

ii) incluir as instituições que operavam com as “quase-moedas” na exigência de 

reserva; iii) expandir as operações de redesconto para todas as instituições com 

algum tipo de recolhimento de depósito compulsório e; iv) ampliar o valor do 

seguro de depósito de USD 40 mil para USD 100 mil por depositante (FDIC, 

1997). 

No que tange à desregulamentação propriamente dita, a flexibilização de 

regras pretendia ampliar a concorrência entre as instituições depositárias, 

principalmente permitindo que todas as instituições oferecessem serviços de 

conta corrente, Now Accounts e outros produtos bancários equivalentes, além de 

ampliar o número de instituições participantes do mercado (FDIC, 1997). Como 

reflexo dessas medidas, o início dos anos 80 foi marcado por uma rápida 

expansão do mercado, por meio do aumento de outorgas de carta-patente, 

principalmente para instituições locais que se fundiam, ou eram adquiridas, e para 

bancos estrangeiros que queriam atuar no mercado americano. 

A DMCA e DIA tinham como principais medidas pró-desregulação: i) a 

gradual redução das taxas de recolhimento compulsório sobre os depósitos – a 

ser concluída até 1987 – e padronização de regras para todas as instituições 

depositárias federais; ii) a gradual remoção dos tetos de juros sobre os depósitos 

– a ser concluída até 1986 – e aumento dos tetos durante o período de 

transição39; iii) ampliação da gama de instrumentos de captação e de aplicação 

                                                                                                                                                                                         
e investidores, na medida em que buscam investimentos menos arriscados, muitas vezes, à custa do 

estrangulamento das condições creditícias para as pequenas e médias empresas.  

39. Na época, essa medida foi considerada pró-consumidor. 
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que era permitida às instituições depositárias, além de aumentar o limite máximo 

de empréstimos dos bancos para um único tomador40; iv) expansão dos 

empréstimos de liquidez junto ao FED41, estendendo-o para todas as instituições 

depositárias; v) modificações da cobertura do seguro do FDIC, regularizando e 

incluindo os depósitos efetuados por meio das contas Now, ATS e pelas 

cooperativas de crédito, e; vi) extinção das leis de usuras estaduais – medida que 

impactava sobre diversos tipos de empréstimos realizados pelo mercado (FDIC, 

1997). 

Com a promulgação dessas leis, houve um aumento na competição do 

mercado. Entretanto, a melhora da eficiência do setor não foi alcançada com a 

DMCA e a DIA, mantendo-se o elevado número de falências bancárias, 

principalmente dentre as S&L, em decorrência das próprias medidas 

estabelecidas pela DIDMCA. Com a eliminação dos tetos sobre as taxas de juros 

dos depósitos, o custo dos passivos aumentou diante dos ativos de curto e médio 

prazo42, uma vez que as operações de empréstimo hipotecário eram 

estabelecidas a longo prazo e com taxas de juros fixo e baixo (HERMANN, 2002), 

causando problemas de liquidez e solvência para essas instituições. 

Em 1982, foi assinada a Gran-St German Act, para atender a uma forte 

pressão das instituições bancárias sobreviventes à crise dos S&L, visando não 

somente ampliar ainda mais a concorrência entre as instituições depositárias, mas 

também buscar uma redução dos problemas citados anteriormente. Com essa lei, 

uma série de medidas foram estabelecidas para favorecer o mercado das S&L: 

i) alteração e ampliação do escopo operacional das instituições, 

permitindo que cerca de 5% dos seus ativos pudessem ser 

investidos em empréstimos comerciais (como commercial real 

estate, commercial loans e leasing);  

                                                             
40. Com essa mudança da lei, o limite de 10% de risco por contraparte elevou-se para 15% dos ativos totais 

do banco, podendo ser estendido para até 25%, caso a operação contasse com garantias de ativos altamente 

líquidos. 

41. FED pode também ser chamado de Operações de Redesconto Bancário. 

42. Essa lógica será melhor desenvolvida no capítulo 2, na apresentação de Minsky sobre operações 

bancárias especulativas. 



44 
 

ii) permissão para investirem até 30% dos seus ativos em empréstimos 

ao consumidor;  

iii) autorização para investir em títulos de receita do governo estadual e 

local;  

iv) revisão das regras sobre credor e tomador de empréstimos por 

bancos nacionais43; 

v) eliminação das restrições legais que impediam os bancos nacionais 

de concederem empréstimos imobiliários44, delegando ao OCC 

(Office of the Comptroller of the Currency)45 a partir daí, toda a 

autoridade sobre a definição dessas regras. Por fim, essa lei alterou 

também a forma como os reguladores lidariam com as instituições 

problemáticas, ampliando os poderes do FDIC e do FSLIC (Federal 

Savings and Loan Insurance Corporations)46. 

Em decorrência do aprofundamento da crise das S&L e com o objetivo de 

resolver os principais problemas na indústria bancária e de poupança, em 1987, 

foi aprovada a Competitive Equality Banking Act (CEBA). De acordo com o FDIC 

(1997), essa lei tinha como objetivo socorrer o FSLIC, cujo fundo havia se tornado 

insolvente ao atuar como garantidora dos depósitos das S&L debilitadas pela 

crise, recapitalizando-o em montantes próximos a USD11 bi. Coube ainda à 

CEBA uma espécie de programa de indulgências, que consistia da concessão de 

direitos e poderes adicionais para as instituições bem geridas, nos mercados de 

valores mobiliários, seguros e imóveis. Já para as demais instituições, 

                                                             
43. A Gran-St German Act promoveu o aumento do limite de empréstimos para um único devedor para 

empréstimos sem garantias, de 10% do capital de um banco para 15%. Caso o empréstimo fosse garantido 

por ativos líquidos e comerciáveis, o limite poderia ser ampliado em mais 10%, totalizando 25% (FDIC, 1997, 

p. 94). Essa medida é uma reedição de um item da DIDMCA, ampliando-o das instituições depositárias para 

as demais instituições bancárias. 

44. As restrições mais significativas eram a imposição de limites máximos no índice de empréstimo por 

depósito (Loan-to-value – medida  percentual comumente utilizada para avaliar a liquidez de um banco 

dividindo o total de empréstimos do banco por seus depósitos total) para empréstimos imobiliários sob certas 

condições; a exigência para que certos tipos de empréstimos imobiliários providenciassem a amortização de 

todo o principal dentro de 30 anos e; o estabelecimento de limites agregados aos empréstimos imobiliários 

(FDIC, 1997, p. 95). 

45. Do português “Escritório da Controladoria da Moeda”, o OCC é departamento com atuação independente, 

mas pertencente à estrutura do Tesouro dos Estados Unidos. Tem como responsabilidades conceder 

permissões, regulamentar e supervisionar todos os bancos nacionais, instituições poupadoras, agências 

federais e filiais de bancos estrangeiros que atuam nos Estados Unidos. 

46. A FSLIC foi uma instituição governamental dos EUA que fornecia seguro de depósito para instituições de 

poupança e empréstimo até ser extinta no fim dos anos 80, por razões que veremos ao longo deste item. 
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principalmente as de poupança, foi estabelecida uma regulação mais rígida, 

exigindo rigor contábil, melhor avaliação de riscos, criação de normas, etc.).  

A ideia por trás do CEBA era criar uma moratória47 abrangente, embora 

temporária, sobre reguladores federais e a capacidade de conceder poderes às 

instituições financeiras, para permitir que o Congresso tivesse tempo hábil para 

discutir formas de ampliar os poderes dos bancos e das instituições de poupança. 

Mas com o agravamento da crise do setor bancário, esse tema perdeu 

importância para os políticos, logo a CEBA expandiu seu escopo, tornando 

permanecente as medidas de aquisição interestadual de emergência que tinham 

sido adotadas pela a Gran-St German Act em caráter temporário, a fim de 

incentivar a aquisição de instituições falidas ou em processo de falência (FDIC, 

1997, p. 88). 

Em clara alusão à hipótese dessa dissertação, segundo Isenberg, tanto os 

bancos quanto as S&L apresentaram dificuldades em operar de acordo com  as 

mudanças ocorridas no sistema por conta do processo de desregulamentação 

financeira:  

In the case of the S&Ls, the deregulation that they as an industry had 
not supported pushed them towards collapse. As for the banks, they had 
welcomed deregulation and the chance to innovate, but the vagaries of 
markets, lemon loans, high-risk gambles and some fraud also pushed 

them to the brink. (2006, p. 381)48 

Essa evidência é reforçada pela mudança de comportamento do legislativo 

americano que, embora mantivesse em pauta a agenda liberal focada na 

desregulamentação dos mercados, passou a ter foco no reforço de capital dos 

fundos de seguro de depósito e ampliação dos poderes das agências 

reguladoras. Esse fato é uma resposta ao rápido avanço da deterioração do setor 

bancário, em especial o enfraquecimento das instituições depositárias (FDIC, 

1997). Em razão disso, a visão de que os problemas do setor bancário eram 

frutos de uma estrutura de regulação e supervisão financeira inadequada foi 

                                                             
47. No sentido de suspensão de exigibilidades ou dilatação do prazo de uma obrigação além do dia do 

vencimento, devido a circunstâncias excepcionais, como no caso, grave crise econômica. 

48. Tradução nossa: “No caso das S&L, empurrou o setor para o colapso, enquanto os bancos, com a 

desregulamentação, receberam a chance de inovar, mas os caprichos dos mercados, empréstimos de limão, 

apostas de alto risco e alguma fraude também os levaram à beira” (do precipício). 
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incluída na elaboração das medidas. Entretanto, ao aderir ao Acordo de Basileia I 

(1988), mesmo com as exigências impostas aos bancos e que permitiriam aos 

reguladores gerenciar a alavancagem e o risco do sistema, o processo de 

desregulamentação financeira foi aprimorado.  

Mesmo com o Congresso Americano promulgando duas novas leis que 

enquadravam o sistema financeiro americano às novas exigências regulatórias, 

sob a concordância de também incluir uma abordagem mais sistemáticas, a fim 

de solucionar os problemas das S&L, foi a partir desse momento que instituições 

financeiras passaram a se utilizar das estruturas off-balance com maior 

intensidade, a fim de efetuarem arbitragens regulatórias.  

Em 1989, foi aprovada a Lei de Reforma, Recuperação e Execução das 

Instituições Financeiras (Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement 

Act -FIRREA), que promoveu uma significativa transformação na forma que o 

mercado de poupança era regulado, ampliando a autoridade e escopo de atuação 

dos reguladores bancários, com destaque do novo papel do FDIC. Para essa 

instituição, foi concedida a autoridade de garantir a cobertura de seguro de forma 

mais rápida e eficiente, juntamente com o poder de encerrar bancos assegurados; 

suspender temporariamente a cobertura do seguro sobre depósito de uma 

instituição sem capital tangível e exigir das holdings bancárias, bancos e das S&L 

o ressarcimento parcial de suas despesas de salvamento de suas respectivas 

subsidiárias (FDIC, 1997).  

Além disso, a FIRREA teve como principais medidas:  

i) Criação do Savings Association Insurance Fund (SAIF), para prover 

seguro de depósito para as S&L. Sob administração do FDIC, ela foi 

criada para substituir a insolvente FSLIC, que foi extinta;  

ii) Criação do Bank Insurance Fund (BIF), também administrado pelo 

FDIC, para gerir o seguro de depósito para as demais instituições 

bancárias;  

iii) Recapitalização do FDIC no montante de USD 70 bilhões, via 

empréstimo contraído junto ao Tesouro;  
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iv) Aumento do prêmio de seguros pagos para o FDIC pelos bancos e 

S&L; 

v) Criação do Resolution Trust Corporation (RTC), que exerceria a 

função de liquidante de cerca de 600 S&L insolventes; 

vi) Criação do Office Of Thrift Supervision (OTS), novo regulador 

responsável pelas instituições de poupança, em substituição ao 

Federal Home Loan Bank Board (FHLBB), também extinto; 

vii) Exigência de novas regras para gestão de ativos e passivos para 

instituições de poupança, estipulando que 70% dos empréstimos 

originados pelas S&L fossem concedidos para investimentos 

imobiliários familiares, impondo a restrição aos investimentos em 

ativos de alto risco, por exemplo; 

viii) Ampliação de regras de penalização para empréstimos fraudulentos 

(FDIC, 1997).  

Com essas medidas, o novo arcabouço regulatório, segundo Isenberg 

(2006, p. 381), tornou-se muito próximo ao que era antes da desregulação. 

Em 1991, foi a vez de a Lei de Melhoria da Entidade Federal de Seguro de 

Depósito (Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act - FDICIA) ser 

aprovada. Além de reformar o sistema federal de seguro de depósitos, por meio 

da recapitalização do BIF e aumento da capacidade do FDIC em contrair dívidas 

junto ao Tesouro49, a lei tinha como objetivo estendendo aos bancos o que a 

FIRREA havia fornecido para as instituições de poupança, através da adoção das 

seguintes medidas: 

I. Criação da ação corretiva imediata50, que consistia em uma atuação 

preventiva do FDIC, baseada em cinco categorias de capitalização 

para as instituições, diferentes entre si por conta do percentual de 

prêmio de risco exigido. Com isso, o FDIC teria instrumentos para 

adotar medidas mais severas contra as instituições que 

apresentassem uma piora na sua classificação, como restringir o 

                                                             
49. Para fazer frente à eventuais perdas com seguro, esse patamar foi aumentado de USD5 bilhões para 

USD 30 bilhões. 

50. Do inglês prompt corretive action. 
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escopo de atividades desempenhas ou até mesmo o encerramento 

compulsório das atividades das instituições que apresentassem um 

nível crítico de descapitalização; 

II. Criação das auditorias realizadas pelo FDIC, ocorridas anualmente 

junto as instituições depositárias, ampliando sua capacidade de 

supervisão (FDIC, 1997).  

A FDICIA também contribuiu para ampliação da atuação do FED, ao: i) 

limitar os empréstimos de última instância a bancos criticamente sub capitalizados 

ao prazo máximo de cinco dias, imputando ao Fed a responsabilidade de ressarcir 

a FDIC por eventuais futuros prejuízos com estes bancos; ii) restringir as 

possibilidades de adoção da política de “too big to fail51, que orientou grande parte 

das operações de salvamento dos anos 1970-80. 

Tendo em vista o grande porte de  operações, as IFD elegíveis tinham seus 

passivos integralmente cobertos por recursos do FED, da FDIC ou mesmo do 

Tesouro Nacional; iii) empoderar o FED para fiscalizar e, eventualmente, vetar as 

operações de bancos estrangeiros nos EUA, com base na Lei de Reforço da 

Supervisão dos Bancos Estrangeiros (Foreign Bank Supervision Enhancement 

Act – FBSEA), inscrita na FDICIA (HERMANN, 2002, p. 106). 

Com o fim da crise de 1990-92, mais duas leis foram assinadas em 1994, 

ambas com o intuito de eliminar exigências regulatórias que, segundo o setor, 

contribuíram com a falência de diversas instituições desde as crises dos anos 80. 

Essas leis desempenharam papel central na reestruturação do setor bancário 

americano, exercendo grande função na mudança do sistema e que culminou na 

revogação da Glass-Steagall. 

A primeira delas foi a Riegle Community Development and Regulatory 

Improvement Act (CDRI Act) que resultou na revisão e eliminação de 

regulamentos considerados ultrapassados e duplicados, além de exigir que as 

agências regulatórias criassem um mecanismo para que as instituições bancárias 

                                                             
51. A tese por trás do conceito "muito grande para quebrar" afirma que certas corporações, em particular as 

instituições financeiras, são tão grandes e tão interligadas que seu fracasso seria desastroso para o sistema 

econômico e que, portanto, eles devem ser apoiados pelo governo quando enfrentam um possível fracasso. 
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acusadas de descumprir a legislação pudessem recorrer às decisões, inclusive 

instituindo departamentos da ouvidoria para suportar aos litigantes em suas 

contestações. Esse processo levou à alteração ou abolição de diversos órgãos 

fiscalizadores (FDIC, 1997).  

Seguindo a tendência desregulatória do CDRI Act, a Riegle-Neal Intersate 

Banking and Branching Efficiency Act (Riegle-Neal Act) removeu as últimas 

restrições à expansão geográfica interestaduais. Com isso, foi criada uma rede 

nacional de filiais de bancos em todo o território americano. Essa lei também 

permitiu que os bancos estrangeiros se valessem dessa decisão (FDIC, 1997), 

ampliando as ramificações e interdependências de mercados financeiros locais e 

globais. 

Em 1996, o FED decidiu permitir que os bancos usassem CDS para reduzir 

a necessidade de capital alocado, o que serviu de arbitragem regulatória 

consentida, para que, finalmente, o processo de desregulamentação financeira 

fosse concluído, com a assinatura, em 1999, da Lei de Modernização Financeira 

(Gramm-Leach-Billey Act - GLBA), revogando assim o arcabouço regulatório 

estabelecido pela Lei Bancária de 1933 (Glass–Steagall Act). 

É importante contextualizar que, no fim dos anos 90, a concentração 

bancária havia se intensificado globalmente, com fusões e aquisições de diversas 

instituições que estavam se transformando em prestadores de múltiplos serviços 

financeiros, com ofertas que iam desde a captação de depósito à vista até as 

mais sofisticadas operações de trading. Entretanto, muitos desses gigantescos 

conglomerados começavam a operar à margem da legislação vigente, como 

destacou Mahon no caso do Citigroup:  

These laws limited bank insurance activities, but in 1998 Citicorp, a large 
bank holding company, announced plans to merge with Travelers 
Insurance, forming Citigroup. This merger was not yet permissible under 
existing regulations; it was made in anticipation of a change in the law 
then under discussion in Congress. (2013, p. 2) 52 

                                                             
52. Tradução nossa: “Essas leis limitaram as atividades de seguros bancários, mas, em 1998, a Citicorp, uma 

grande holding bancária, anunciou planos para se fundir com o Travelers Insurance, formando o Citigroup. 

Essa fusão ainda não era permitida nos regulamentos existentes; foi feito em antecipação a uma mudança na 

lei, em discussão no Congresso”. 
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Isso demonstra a pressão exercida pelo mercado para ampliar o escopo 

das holdings bancárias e justificar a promulgação da Gramm-Leach-Billey Act 

(GLBA), sob o argumento de que o risco assumido pelas instituições maiores iria 

diminuir, enquanto a renda para o mercado financeiro iria aumentar pela sinergia 

entre os diferentes tipos de serviços financeiros.  

Além disso, argumentou-se que nenhum outro país tinha legislação 

semelhante a Glass-Steagall e às instituições estrangeiras era geralmente 

permitido que fosse ofertado multisserviços financeiros. Assim, a nova legislação 

foi necessária para permitir que as instituições dos EUA fossem competitivas no 

mercado global. Esse argumento é capcioso, uma vez que a regulamentação dos 

EUA não se aplicava às operações globais das instituições dos EUA, e as 

instituições estrangeiras que operam nos Estados Unidos estavam, em geral, 

sujeitas à regulamentação dos EUA (KREGEL, 2011, p. 8). 

Em linhas gerais, a GLBA criou, em substituição à lei das holdings 

bancárias, a figura da Financial Holding Company (FHC), que são holdings 

financeiras autorizadas a operarem em todos os segmentos do mercado 

financeiro. Essa substituição ocorreu quando houve extinção da classificação de 

títulos entre elegíveis e não-elegíveis, assim como a revogação de qualquer tipo 

de limite sobre os ganhos em operações específicas sobre a receita total das 

subsidiárias. Isso permitiu um elevado rendimento em operações cross-selling 

internas às holdings como, por exemplo, a origem  e a negociação de títulos no 

mercado de capitais (ISENBERG, 2006). Com isso, a segregação entre as 

atividades dos bancos comerciais e de investimento foi extinta. 

Com essas mudanças, coube ao FED a responsabilidade de regular e 

supervisionar as operações das FHC’s, entretanto seu mandado era apenas para 

as organizações consolidadas, restando aos Estados e autoridades federais 

apropriadas a supervisão individual das subsidiárias. Assim, além de gerar 

ineficiência regulatória, a GLBA ainda ampliou a fragilidade financeira das 

empresas, amplificando o risco sistêmico. 

O contraste entre a organização industrial do setor financeiro e a 
estrutura regulatória se tornou fonte de ineficiência para ambos os 
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lados: as instituições estariam sujeitas a múltiplos estatutos regulatórios, 
enquanto a fragmentação do aparato regulatório favorecia não apenas a 
arbitragem regulatória, como, especialmente, o surgimento de áreas de 
atuação que não eram cobertas por qualquer espécie de supervisão, 
verdadeiros buracos negros em termos de regulação e supervisão, 
fraqueza que se revelou de modo dramático na crise financeira de 
2007/8. (ANBIMA, 2011, p. 15) 

 

As duas últimas etapas do processo de desregulamentação do sistema 

iniciado foram a criação da Commodity Futures Modernization Act, em 2000, e a 

Consolidated Supervised Entities Program da SEC, em 2004. Em ambos os 

casos, foram definidas responsabilidades regulatórias para o mercado de 

derivativos, porém removeram o controle de parte das operações, principalmente 

de Swap. Assim, a Commodity Futures Modernization Act retirou todo e qualquer 

tipo de regulamentação para mercados como os de Credit Default Swap (CDS), 

que passaram a operar livres de supervisão federais. Já o Consolidated 

Supervised Entities Program acarretou no aumento da alavancagem dos grandes 

bancos de investimento, uma vez que exigia menos reserva de capital para 

instituições com capital líquido superior a USD 5 bilhões. Com essas últimas 

mudanças regulatórias sendo incorporadas ao funcionamento dos mercados, é 

possível afirmar que o longo processo de liberalização financeiro foi concluído.  

Lembrando que os mercados financeiros exercem um papel ambíguo no 

funcionamento das economias modernas, sendo ao mesmo tempo essencial para 

a acumulação de capital, por meio da intermediação dos fluxos de liquidez, as 

incertezas sobre as condições futuras de pagamento carregam um caráter 

especulativo para a atividade bancária, o processo de desregulamentação do 

sistema financeiro levou a um aumento desordenado da liquidez e da 

alavancagem global53. Assim se materializou o dilema fundamental entre a 

desregulamentação dos mercados e a instabilidade financeira, um dos pilares do 

capitalismo atual, e objeto central desse trabalho.  

Portanto, esse movimento iniciado logo após o fim da Segunda Guerra 

proporcionou uma grande transformação na economia americana e, 

                                                             
53. Isso ocorreu pela inversão dos fluxos de excedentes de capitais (financeiros e comerciais) dos EUA para 

déficits em balança comercial e a ascensão dos euromercados, que ocasionaram em forte aumento da 

circulação de dólares na economia mundial. A esse respeito, ver Eichengreen (1998). 
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consequentemente, a mundial, fragilizando uma estrutura que antes era robusta. 

Essa mudança tornou a economia global mais propensa às crises financeiras, 

evidenciando a teoria de Minsky e demais autores pós-keynesianos sobre as 

fragilidades dos sistemas e a hipótese de instabilidade financeira, a ser tratado no 

segundo capítulo, cuja dinâmica é o ponto central da teoria pós-keynesiana diante 

da abordagem ortodoxa.  
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2. MINSKY E AS FRAGILIDADES DO SISTEMA 

 
Uma economia capitalista que opera sem restrições e 

que possua um sistema financeiro sofisticado, 
complexo e em contínua evolução, apresenta períodos 

de estabilidade e períodos de comportamento 
turbulento e até mesmo caótico.  

Hyman Philip Minsky 

 

O processo apresentado no primeiro capítulo é a gênese da instabilidade 

financeira que modificou a dinâmica da economia, fragilizando-a. Assim, a 

economia mundial tornou-se mais vulnerável e mais propensa a sofrer com crises 

financeiras, como a de 2008. Esse é o ponto central para se comprovar a hipótese 

de que as complexas inovações financeiras, a desregulamentação e a 

alavancagem dos mercados financeiros ampliaram a fragilidade e a instabilidade 

da economia capitalista. 

Assim, o propósito desse capítulo é apresentar as ideias centrais de Minsky 

e da chamada “Escola Pós Keynesiana54“, com destaque para a hipótese de 

instabilidade financeira, a fim de debater o problema da estabilidade do sistema. 

Categorizando a crise de 2008 como um “Momento Minky55“, essa contribuição 

teórica fundamental parte da tese de que os mercados geram espontaneamente 

as distorções que criam as crises nos períodos de maior prosperidade 

(“estabilidade instável”).  

Ao longo desse capítulo, será apresentada a anatomia de uma crise típica, 

cujas características, segundo a concepção minskyana, demonstram a dinâmica 

especulativa do processo de fragilização dos sistemas financeiro e que servirá 

                                                             
54. A economia pós-keynesiana é baseada nas ideias de John Maynard Keynes, mas se diferem em diversos 

aspectos, como a ênfase ao papel da moeda e da especulação financeira na economia, além de ampliar o 

foco no conceito da incerteza nos componentes da demanda agregada, como o consumo e o investimento. 

Destacamos como os principais expoentes dessa escola de pensamento econômico que influenciaram a 

teoria exposta nesse capítulo, nomes Hyman Minsky, Paul Davidson, Steve Keen, Jan Kregel, Randall Wray, 

Marc Lavoie, Victoria Chick, Philip Arestis e Fernando Cardim de Carvalho. Ver listagens disponíveis com os 

membros da escola em http://www.levyinstitute.org/scholars/ , https://www.postkeynesian.net/members/ e em 

Snowdon e Vane (2005, p. 452). 

55. Expressão criada por Paul McCulley, da PIMCO, para descrever a crise financeira russa de 1998, o 

momento Minsky ocorre depois de um longo período de prosperidade e de investimentos crescentes, o que 

incentiva o aumento da especulação usando dinheiro emprestado. 

http://www.levyinstitute.org/scholars/
https://www.postkeynesian.net/members/
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como alicerce para o contraponto a todo o processo demonstrado no capítulo 

anterior. Para isso, ao se realizar uma abordagem sobre o tema instabilidade, é 

importante considerar a teoria que Minsky construiu para fundamentar aspectos 

microeconômicos das estruturas financeiras com a dinâmica macroeconômica, o 

que será chamado de microfundamentação da macroeconomia, sendo a fonte de 

base para tratar da essência do processo de crises financeiras. 

Nesse sentido, é importante pontuar que as explicações para o 

funcionamento dos mercados financeiros ultrapassam os limites da teoria 

econômica convencional, em especial as teses da racionalidade e eficiência dos 

mercados. Assim, a abordagem pós-keynesiana refuta a orientação novo clássica 

de que a redução da regulação dos mercados e as complexas inovações 

financeiras são instrumentos que impedem transformar a incerteza decorrentes 

dos imprevistos futuros em instabilidade. 

Conforme exposto por Papadimitriou e Wray (2013), a economia capitalista, 

para Minsky, é, na melhor das hipóteses, “condicionalmente coerente”, pois os 

períodos de tranquilidade, marcados pela solidez financeira e poucas inovações, 

faz com que a “estabilidade seja desestabilizante”. Essa caracteristica incentiva 

os agentes a assumirem riscos maiores, como será abordado no último capítulo, 

no qual será apresentada a dinâmica da crise, quando os instrumentos de crédito, 

um ativo financeiro em sua essência, foram largamente usados para financiar 

outros ativos financeiros por meio de sofisticadas técnicas de securitização. 

 

2.1. A HIPÓTESE DE INSTABILIDADE FINANCEIRA 

 Hyman Minsky, o principal economista heterodoxo da escola pos-

keynesiana, trabalhou arduamente para avançar em pontos teóricos deixados 

abertos por Keynes, como vistos em sua obra John Maynard Keynes de 1975. 

Segundo Kregel (2007, p. 4), a abordagem minskyana apoia-se na tradição 

keynesiana do papel da incerteza, como um conhecimento precário sobre o 

futuro. Esse desconhecimento sobre a posteridade acabou criando um sistema 

intrinsicamente instável que precisa ser administrado de forma com que a 
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fragilidade do setor especulativo não prejudique o processo de transações 

financeiras (como poupança e investimento)56, uma vez que em condições de 

estabilidade leva os agentes à assumirem maiores riscos.  

Assim, mesmo tendo contribuído de forma expressiva em temas ligados à 

teoria microeconômica, à macroeconomia, ao sistema financeiro e à economia do 

setor público, foi com sua completa análise sobre as crises financeiras, por meio 

da forma original em que se formulou a teoria para a instabilidade financeira e os 

ciclos econômicos (VASCONCELOS, 2014), que Minsky solidificou seu papel na 

história do pensamento econômico ao desenvolver uma teoria que permitiu  

compreendermos a frágil relação entre a atividade econômica e os 

desdobramentos de uma atividade financeira especulativa e sem supervisão.  

Essa tese de Minsky apresenta claros elementos da teoria de Keynes, 

inspirada na “teoria dos ciclos de investimentos” (1996, cap. 12) e sua abordagem 

sobre as decisões de investimento e incerteza, além da exposição do autor sobre 

avaliação de ativos de capital e financeiro (idem, cap. 17). Portanto, é sobre esse 

fundamento keynesiano que o conceito de instabilidade financeira é construído de 

forma gradual ao longo das décadas de 1960, 1970, 1980 e começo dos anos 90, 

com destaque para a obra Stabilizing an Unstable Economy57 de 1986. 

Nesse sentido, Hyman Philip Minsky elaborou uma análise sobre os ciclos 

econômicos que, por sua natureza instável, produziriam crises financeiras a partir 

de forças endógenas ao próprio sistema capitalista. Com isso, segundo o autor 

(1992), a ausência de uma entidade coordenadora do sistema fez com que uma 

economia antes robusta fosse transformada em um sistema frágil, por conta das 

expectativas dos agentes e seu comportamento em momentos de prosperidade e 

crescimento, como será visto ao longo do desse item. 

A Hipótese de Instabilidade Financeira (HIF), na última versão apresentada 

por Minsky (1986a, p. 194), baseia-se em dois fundamentos básicos da economia:  

                                                             
56. Ver Keynes (1996, capítulo 12) e De Carvalho (2015) 

57. Esse livro foi editado em português sob o nome de “Estabilizando uma economia instável” em 2010. 
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i) O mercado capitalista não poderia se manter em equilíbrio numa 

situação estável de pleno emprego por um longo período; 

ii) Os ciclos financeiros ocorrem pela ação de forças inerentes ao 

próprio capitalismo. 

Essa análise fundamenta-se na Teoria Geral de 1936 apresentada por 

Keynes, notoriamente o conceito de eficiência marginal do capital (EMK) que, em 

linhas gerais, é tratado como a taxa de retorno do capital investido e que 

condiciona a demanda por investimento. 

A relação entre a renda esperada de um bem de capital e seu preço de 
oferta ou custo de reposição, isto é, a relação entre a renda esperada 
de uma unidade adicional daquele tipo de capital e seu custo de 
produção, dá-nos a eficiência marginal do capital desse tipo. Mais 
precisamente, defino a eficiência marginal do capital como sendo a taxa 
de desconto que tornaria o valor presente do fluxo de anuidades das 
rendas esperadas desse capital, durante toda a sua existência, 
exatamente igual ao seu preço de oferta. Isto nos dá as eficiências 
marginais dos diferentes tipos de bens de capital. A mais alta destas 
eficiências marginais pode, então, ser considerada a eficiência marginal 
do capital em geral. (KEYNES, 1996, p. 149) 
 

Ainda segundo Minsky (2011, p. 120), “a essência da Teoria Geral é a 

teoria do investimento e o motivo pelo qual este é tão propenso a flutuar”. Sendo 

assim, a base da teoria de Minsky é a instabilidade inerente das decisões de 

investimento sob incerteza (probabilisticamente imensuráveis) e a forma como os 

preços dos ativos (bens de capital, moeda e instrumentos financeiros) são 

determinados. Então, contemplando a teoria de alocação de portfólio, 

apresentada por Keynes, em que cada ativo possui distintos atributos que 

rivalizam entre si para compor a alocação de capital dos agentes, e a forma que 

esses ativos seriam financiados, Minsky estabelece sua teoria de instabilidade do 

investimento. 

Diferente de Keynes, que tratou o tema como a mera causa imediata da 

natureza inconstante de cada uma das fases do ciclo de investimento, Minky 

identificou uma complexidade maior para a questão da instabilidade do 

investimento. Nesse sentido, sua abordagem contempla uma economia capitalista 

sofisticada, em que as instituições monetárias e financeiras se inter-relacionam 
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para determinar como serão financiados tanto o estoque de ativos de capital 

quanto a própria produção de novos ativos, causando instabilidade da gestão dos 

portfólios em decorrência desse comportamento financeiro58.  

Dessa maneira, Minsky constrói sua “teoria financeira do investimento” 

tendo por base a “teoria de investimento de ciclos” proposta por Keynes, 

conforme apresentado em seu livro John Maynard Keynes (1975)59, discutindo os 

determinantes do investimento. Entretanto, para o propósito dessa dissertação, é 

de extremam relevância tratar do papel das finanças agregada à análise do 

investimento da firma, para compreendermos as incertezas sobre os fluxos 

financeiros e como os ciclos movimentam as economias para um cenário de 

“boom’n bustiê”60. 

Segundo Keynes (1996), em uma economia com tomadores e 

emprestadores, as finanças afetam o comportamento de todo o sistema 

econômico. Assim, quando o investimento obtém rendimentos esperados acima 

do custo do investimento e apresenta uma margem de segurança adequada para 

compensar eventuais incertezas ao investimento em bens de capital, a decisão de 

investir concentra-se nas condições do financiamento. Para tanto, utilizam-se 

garantias contratuais que preveem penalidades em caso de não cumprimento, 

além de envolver uma margem de segurança, a fim de oferecer proteção contra 

eventos inesperados em cada fase do projeto (DE PAULA; ALVES JR., 2003, p. 

147). 

Na base de todos os contratos financeiros está uma troca de certeza 
por incerteza [...] Em particular, espera-se que qualquer conjunto de 
ativos de capital adquirido por uma firma renda um fluxo de dinheiro ao 
longo do tempo, cuja soma exceda, com alguma margem, o dinheiro 
pago pelo ativo de capital (MINSKY, 1992, p. 13, tradução nossa). 

                                                             
58. Segundo palavras do próprio Minsky (2011, p. 83), “este é o furo lógico, o elo perdido da Teoria Geral”. 

59. Editado em português em 2011 pela Editora da Unicamp. 

60. Um ciclo de boom ‘n bust (do português expansão e rebaixamento) é um processo de expansão 

econômica e contração que ocorre repetidamente. O ciclo do boom-bust é uma característica-chave das 

economias capitalistas atuais. Durante o boom, a economia cresce, os empregos são abundantes e o 

mercado traz altos retornos para os investidores. No bust subsequente, a economia encolhe, as pessoas 

perdem seus empregos e os investidores perdem dinheiro. Os ciclos de boom-busto duram por diferentes 

períodos de tempo e também variam quanto a sua gravidade, como veremos neste capítulo. 
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Nesse sentido, a questão relacionada aos contratos é uma discussão à 

parte do objeto da presente dissertação, mas que vale ser mencionada. Segundo 

o antropólogo David Graeber, em sua obra Debt: the first 5000 years, o valor dos 

instrumentos de crédito ao longo da história baseava-se quase que 

exclusivamente na confiança e reputação, pois 

[...] em todos esses assuntos, a reputação era crucial – na verdade, um 
debate animado no início do direito comercial era sobre a questão de 
saber se a reputação (como a terra, o trabalho, o dinheiro ou outros 
recursos) pode ser considerada uma forma de capital (2012, p. 277). 

Essa situação se modifica, conforme pontuado por Paul Davidson em seu 

artigo “Money and the Real World”, em uma economia monetária, pois  

[...] é a existência sincronizada do dinheiro como uma unidade de conta 
e a presença de “contratos de oferta” e “contratos de dívida” que são 
denominados em unidades monetárias que formam o núcleo de uma 
economia de produção monetária moderna. O dinheiro é e deve ser a 
coisa que é onipresente envolvido de um lado ou o outro de todos os 
contratos se esses contratos devem ser executáveis em um sistema 
monetário viável. O dinheiro é aquela coisa que, por entrega, 
descarrega obrigações contratuais. O dinheiro pode funcionar como 
meio de troca apenas porque é um princípio geral da comunidade que a 
aceitação do intermediário monetário como uma morada temporária do 
poder de compra geral não envolve riscos (apenas incertezas), uma vez 
que o Estado irá impor a promulgação de todas as ofertas futuras 
Contratos que podem ser celebrados, em termos de unidade de conta. 
Num mundo de incerteza onde a produção leva tempo, a existência de 
contratos de dinheiro permite a partilha dos encargos de incertezas 
entre as partes contratantes sempre que os recursos sejam 
comprometidos para produzir um fluxo de mercadorias para uma data 
de entrega no futuro. (DAVIDSON, 1972, p. 107) 
 

Esse ponto evidencia o caráter de certa maneira especulativo da decisão 

de investir, dado o paradoxo entre financiar a aquisição dos ativos da empresa 

por meio de recursos próprios ou de recursos de terceiros (principalmente via 

empréstimos, hipotecas, títulos e ações). O risco, sob condições de incerteza, que 

dependem do desempenho da economia entre o período da decisão de investir e 

da finalização do próprio investimento (MINSKY, 2010), é de que o investimento 

não dê o retorno esperado. 

Para isso, o autor aprofunda a discussão sobre margens de segurança, 

pois elas afetam o processo de financiamento com recursos externos. Segundo 
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Minsky (2010, p. 78), “a proporção das obrigações do fluxo de caixa devido à 

dívida em relação ao fluxo de caixa que os devedores recebem e a proporção do 

valor atual esperado, no que tange ao fluxo descontado em termos futuros do 

valor nominal da dívida ativa”, são as principais medidas de margem de 

segurança. Isso evidencia o caráter financeiro do investimento, pois demonstra 

que a capacidade de endividamento e, consequentemente, as margens de 

segurança estão relacionadas com o histórico de pagamento estabelecido pelos 

agentes. 

Assim, para tornar a hipótese de instabilidade financeira mais robusta, 

Minsky incorporou o papel das instituições financeiras em sua análise, como 

agentes participativos do processo de investimento na economia capitalista, uma 

vez que elas também visam ao lucro (MINSKY, 2011, cap. 2). Em linhas gerais, o 

ponto apresentado é que os empréstimos bancários são orientados 

fundamentalmente por fluxos de caixa (cash-flow-oriented).  

Nessa perspectiva, Minsky (1992, 2010, 2011) trata todos os demais 

agentes que demandam financiamento (famílias, corporações, governos) e sua 

relação com seu próprio fluxo de caixa como se fossem bancos, sob uma 

perspectiva de valorização do objeto do financiamento realizado. Nesse contexto, 

é necessário explorar a contradição desse modelo funcional (The business of 

banking, no original) e sua relação com a instabilidade do sistema. 

Banking is not money lending; to lend, a money lender must have 
money. The fundamental banking activity is accepting, that is, 
guaranteeing that some party is creditworthy. A bank, by accepting a 
debt instrument, agrees to make specified payments if the debtor will not 
or cannot. Such an accepted or endorsed note can then be sold in the 
open market. A bank loan is equivalent to a bank's buying a note that it 
has accepted. […] Thus, the overall fragility-robustness of the financial 
structure, upon which the cyclical stability of the economy depends, 
emerges out of loans made by bankers. A cash-flow orientation by 
bankers is conducive to sustaining a robust financial structure. An 
emphasis by bankers on the collateral value and the expected values of 
assets is conducive to the emergence of a fragile financial structure. 

(Minsky, 1986a, p. 256-261)61 

                                                             
61. Tradução nossa: O papel do banco não é empréstimo de dinheiro; para emprestar, um emprestador de 

dinheiro deve ter dinheiro. A atividade bancária fundamental está no aceite, ou seja, garantir que alguma 

contraparte seja solvente. Um banco, por aceitar um instrumento de dívida, concorda em fazer pagamentos 
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Ao descrever a subordinação do sistema financeiro ao aspecto 

especulativo do seu funcionamento, Minsky demonstra o caráter contraditório da 

atividade bancária, pois enquanto elemento vital no financiamento da atividade de 

investimento e um regulador do nível de atividade da economia capitalista62, os 

bancos operam baseado em um comportamento especulativo que induz a uma 

instabilidade financeira. Com isso, levam a economia a um mal funcionamento, 

principalmente em momentos de prosperidade, quando os empresários tendem a 

aumentar expressivamente seu nível de endividamento. 

Ao elaborar o conceito de carteira (ou portfólio), no sentido negocial de 

ativos financeiros ou de capital, Minsky (2010) deu outra dimensão ao caráter 

especulativo da economia capitalista ao construir uma completa taxonomia 

referente ao tema fluxo de caixa. Ao apresentá-lo, serão também introduzidos os 

elementos-chave para entender a fragilidade do sistema, pois: 

[...] The relative weight of income, balance-sheet, and portfolio payments 
in an economy determines the susceptibility of the financial system to 
disruption. An economy in which income cash flows are dominant in 
meeting balance-sheet commitments is relatively immune to financial 
crises: it is financially robust. An economy in which portfolio transactions 
are widely used to obtain the means for making balance-sheet payments 
can be crisis-prone: it is at least potentially financially fragile. (MINSKY, 
1986a, p. 227, tradução nossa)63 

                                                                                                                                                                                         
especificados, se o devedor não vai ou não pode. Tal nota de aceite ou endossado pode, então, ser vendido 

no mercado aberto. Um empréstimo bancário é equivalente a um banco de comprar um bilhete que ele 

aceitou. [...]. Assim, a fragilidade-robustez geral da estrutura financeira, sobre a qual a estabilidade cíclica da 

economia depende, emerge de empréstimos feitos pelos banqueiros. A orientação por fluxo de caixa pelos 

banqueiros é propícia para a manutenção de uma estrutura financeira robusta. Uma ênfase pelos banqueiros 

sobre o valor da garantia e dos valores esperados dos ativos é propício para o surgimento de uma estrutura 

financeira frágil. 

62. Esse argumento baseia-se no entendimento de Keynes sobre o papel dos bancos na regulação no 

investimento, conforme exposto anteriormente nesse trabalho. 

63. Tradução nossa: O peso relativo dos pagamentos de renda, balanço e carteira em uma economia 

determina a susceptibilidade do sistema financeiro à interrupção. Uma economia em que os fluxos de caixa 

de renda são dominantes no cumprimento dos compromissos do balanço é relativamente imune às crises 

financeiras: é financeiramente robusto. Uma economia em que as transações de carteira são amplamente 

utilizadas para obter os meios para fazer pagamentos de balanço pode ser propensa a crises: é pelo menos 

potencialmente financeiramente frágil. 
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Nesse sentido, é importante ressaltar que os diferentes tipos de fluxos de 

caixa das empresas na economia determinam a forma em que suas dívidas serão 

honradas ou roladas64:  

A. Hedge – é quando a empresa tem no seu fluxo de caixa casado com 

suas receitas, gerando recursos suficientes para pagar as 

obrigações do endividamento (principal e juros). Em seu balanço, 

não pode haver muitos passivos sob demanda ou contingentes. 

Bancos não podem ser hedge, nesse sentido. Empresas do tipo 

hedge não usam juros flutuante.  

B. Especulativo – é o caso de empresas cujo fluxo de caixa esperado é 

suficiente para pagar os juros, porém insuficiente para amortizar 

toda a dívida. No vencimento, é necessário rolar a totalidade ou 

parte da dívida, baseado na expectativa de no futuro poder pagá-la. 

C. Ponzi65 – Empresas enquadradas nessa condição possuem fluxos 

de caixa instáveis, oscilando entre períodos em que seu fluxo 

corrente é insuficiente para o pagamento dos juros da dívida. Nesse 

caso, deve-se capitalizar os juros, incorporando-os ao passivo e 

fazendo com que o valor dívida cresça ao longo do tempo. Podemos 

ainda dizer que é uma forma fruto de processo da sociedade 

capitalista baseada em dívida-financiamento, apresentando 

características quase fraudulentas. 

Segundo Minsky, as empresas do tipo hedge possuem uma proteção 

natural contra variações de taxas de mercado, só tendo o risco ligado à frustração 

com fluxo de caixa de renda. Já as do tipo Especulativo e Ponzi são vulneráveis a 

desenvolvimentos do mercado financeiro (alta de juros, ou mudança nos padrões 

de concessão de crédito, por exemplo), fazendo que um maior peso dessas 

empresas na economia aumente a fragilidade da estrutura financeira. 

                                                             
64. Expressão do termo em inglês: roll over debt. 

65. O nome é uma referência à Carlo Ponzi, famoso criminoso financeiro ítalo-americano que na primeira 

metade do século XX desenvolveu um esquema sofisticado de operações de investimento fraudulentas do 

tipo pirâmide, baseado em rendimentos elevadíssimos pagos aos investidores antigos, à custa do dinheiro 

pago pelos novos investidores que chegarem posteriormente, ao invés dos lucros gerados por qualquer 

investimento realmente existente. 
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A mistura de unidades em posição financeira hedge, especulativa e 
Ponzi em uma economia são um dos principais determinantes da sua 
estabilidade. A existência de um grande componente de cargos 
financiados de uma forma especulativa ou Ponzi é necessária para a 
instabilidade financeira. (MINSKY, 1986a, p. 232, tradução nossa) 

 

Na abordagem de Minsky (2010, cap. 9), isso demonstra como a intensão 

dos agentes em correr mais risco está associada ao grau de fragilidade financeira 

de uma economia, pressuposto básico da hipótese da instabilidade financeira. No 

caso do mercado financeiro, essa questão é crucial para compreender sua 

dinâmica por meio da concessão de crédito, que depende das expectativas do 

banco quanto à capacidade do tomador em realizar receitas futuras para cumprir 

seus compromissos financeiros. Nessa lógica, a economia é gerenciada sob o 

manto das incertezas sobre o futuro dos demais agentes da economia.  

Para minimizar tal incerteza, os bancos buscam realizar negócios 

lastreados em fontes primárias de pagamento, ou seja, aquelas cujo rendimento 

líquido auferido por seus ativos (diferença esperada entre receitas brutas e 

custos) e em fontes secundárias de caixa (fianças, empréstimos ou receitas com 

venda de ativos negociáveis). Como essas transações envolvem incerteza futura 

quanto aos rendimentos, o banco exige algum tipo de colateral como garantia, ou 

seja, bens ou ativos do tomador que ele poderá tomar para si caso o devedor não 

honre suas obrigações.66  

Diante disso, ao passo que os empréstimos estão relacionados ao valor 

dos colaterais dados em garantia que, por sua vez, dependem do valor de 

mercado dos ativos objetos dessas garantias, os bancos possuem expectativas 

sobre a intenção e capacidade dos tomadores em honrar os contratos. Isso 

demonstra que a estrutura financeira em geral é dicotômica entre a fragilidade-

robustez do sistema.   

Adicionalmente, essa dicotomia é percebida na gestão de risco67 dos 

bancos: quando o pessimismo toma conta das instituições bancárias, os 

                                                             
66. Ver capítulo 10 da obra Banking in a capitalist economy (Bancos em uma Economia Capitalista), para 

entender melhor a dinâmica do crédito bancário. 

67. O conceito de risco em Minsky, que não será explorado nesse trabalho, tem origem na discussão de 

Kalecki, conforme mencionado na nota 12 do capítulo Investment and finance (1986a, p. 213). 
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tomadores de crédito lidam com uma redução da oferta de recursos pelos bancos, 

por conta de uma reavaliação do valor do colateral e das projeções de fluxos de 

rendas futuras. Entretanto, quando essas expectativas se tornam mais otimistas, 

os critérios para concessão de crédito se tornam mais flexíveis, baseando-se 

principalmente no valor das garantias, em diversos momentos da economia. 

Para Minsky (2010), o volume e as condições de oferta de crédito são 

determinados pelas suposições, para não dizer expectativas dos bancos em 

relação ao retorno dos empréstimos, baseado no fluxo de caixa que o tomador irá 

obter para atender seus compromissos contratuais, ou até mesmo apenas a 

manutenção do valor dos colaterais dados em garantia, como observa Minsky: 

Os banqueiros precisam estruturar os empréstimos que eles realizam 
de modo a que os tomadores tenham grandes chances de cumprir as 
obrigações contratuais estabelecidas. Antes de um banco emprestar, 
ele deve ter uma visão clara sobre como o tomador de empréstimos irá 
operar na economia para auferir o dinheiro e pagá-lo [...] Empréstimos 
que financiam atividades que rendem caixa mais do que suficiente para 
arcar com compromissos contratuais são os melhores tanto do ponto de 
vista do banqueiro como do cliente. (MINSKY, 2010, p. 232-233) 

 

Expostos esses conceitos, compreende-se que o ponto central do estudo 

da economia instável por Minky (2010) se dá pelo entendimento do 

funcionamento do sistema em momentos de prosperidade: 

Em tempos de otimismo, os bancos tornam-se mais propensos a assumir 

riscos, aumentando a alocação em ativos com menor liquidez e com prazos mais 

longos, adotando a rentabilidade como principal componente a ser verificado na 

composição do balanço bancário, o que é uma postura de financiamento 

especulativo. Assim, há um descasamento entre ativos (garantias) e passivos 

(empréstimos), pois os ativos têm seus retornos alongados nos refinanciamentos 

enquanto lastreiam dívidas de curto prazo, que precisam ser roladas, ou seja, os 

tomadores financiam suas posições de longo prazo com recursos de curto prazo.  

A viabilidade dessa frágil estrutura especulativa depende tanto dos 

rendimentos líquidos sobre os seus ativos para pagar os juros sobre dívidas 

quanto do funcionamento do mercado financeiro em que tais dívidas podem ser 

negociadas. Em períodos de estabilidade, isso ocorre em razão de os bancos 
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apresentarem maior diminuição em sua preferência pela liquidez dos bancos, 

além de adotarem posturas mais arrojadas em suas atividades financeiras.  

Ao flexibilizar as exigências na concessão de crédito, o banco passa a 

aceitar uma proporção maior de fluxo de caixa especulativo em seus 

financiamentos, concedendo empréstimos em função do valor das garantias, em 

um movimento especulativo quase Ponzi: o valor dos ativos garantia é elevado 

pelo fato de serem aceitos como lastro aos empréstimos que, por sua vez, são 

rolados em seus refinanciamentos, porque o valor das garantias aumenta a 

perspectiva de lucro também. 

A tentativa de aumentar o spread entre a taxa de juros do ativo e a taxa 
de juros do passivo leva os bancos a aprimorarem os serviços que eles 
oferecem aos depositantes e tomadores de empréstimos, criando novos 
tipos de papéis; novos instrumentos financeiros resultam da pressão por 
lucros. (MINSKY, 1986a, p. 237) 

 

Esses comportamentos distintos são chamados de “Ciclo minskyano”, 

conforme tratado em Stabilizing an unstable economy e funcionam de acordo com 

a etapa do ciclo econômico. Assim, em momentos de aquecimento econômico 

(estabilidade), agentes mesmo muito alavancados conseguem honrar suas 

dívidas, pois seus ativos valorizaram. Pressupondo que suas margens de 

segurança estavam excessivamente altas em relação ao  cenário futuro, baseado 

em expectativas otimistas, os agentes optam por assumir alguns riscos adicionais, 

reduzindo essa margem, a fim de obter maior lucratividade.  

É importante destacar que, em uma economia de elevada complexidade 

financeira, como a tratada por Minsky (2010, cap. 10), percebendo a disposição 

de seus clientes em tomar maiores empréstimos e tendo capacidade de suprir 

essa demanda por crédito, os agentes financeiros aumentam a disponibilidade de 

crédito por meio de medidas menos cautelosas nessas operações. Conforme 

visto no primeiro capítulo, neste momento instituições não-bancárias também 

serão incentivadas a atuar com investimentos especulativos, viabilizando 

financiamento para os agentes econômicos sob novas formas, levando a 

inovações financeiras. 
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Figura 2 – Um quadro estilizado de uma crise de Minsky, segundo Dymski

 

Fonte: Dymski (1998, p. 15). 

 

Segundo Dymski (1998), ao descrever a evolução do ciclo de Minsky 

(representada pela figura 2), em um cenário em que há instabilidade no sistema, 

percebe-se uma corrida por venda de ativos em busca de liquidez para honrar os 

compromissos, causando deflação de seus preços e inadimplência dos agentes. 

Quando o Ciclo transcorre para a sua fase descendente, as posições na fase 

anterior, que eram majoritariamente hedge e especulativas,  tornam-se posições 

Ponzi, incapacitando os agentes de honrarem seus compromissos financeiros. 

Com essa transição de posições para Ponzi, é imposto ao sistema econômico 

maior fragilidade que, de acordo com a teoria minskyniana, pode se traduzir em 

instabilidade e caracterizar uma crise financeira. 

O que se segue a essa euforia financeira é o ápice da fragilidade 

financeira, o topo do Ciclo (Figura 2), quando agentes motivados por suas 

expectativas otimistas assumem posições mais arriscadas, mas, devido a fatores 

externos, precisam reavaliar suas expectativas. De acordo com a teoria de Minsky 

(2010), a dinâmica desse ciclo segue a lógica de um modelo de dois preços 

baseado na eficiência marginal do capital (MINSKY, 2011, p. 95), de forma que o 

preço de demanda de capital Pk seja definido pelo fluxo de caixa esperado pelo 

investimento Q, enquanto o preço de oferta de um ativo de capital Pi é 
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determinado pelo mercado. Dado que o nível máximo de endividamento se dá no 

equilíbrio Pk = Pi, qualquer mudança da expectativa pode afetar diretamente a 

situação financeira dos agentes em relação a sua capacidade de endividamento 

(PiQi = QN) até o colapso, representado na figura 2, pela relação Pk / Pi. 

 

Figura 3 – Modelo de dois preços de Minsky: Investimento:  

impacto dos fundos internos e das finanças externas 

 

Fonte: Minsky (1986a, p. 213). 

 

Figura 4 – Modelo de dois preços de Minsky: Determinação de Investimento: 

Configurações Alternativas de Interno e Finanças Externas 

 

Fonte: Minsky (1986a, p. 216). 
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Segundo Minsky: 

Durante um período prolongado de “bons-tempos”, economias 
capitalistas tendem a se mover de uma estrutura financeira dominada 
por unidades financeiras para uma estrutura em que há grande peso 
para as unidades envolvidas em finanças especulativas e Ponzi. 
Ademais, se uma economia com um corpo considerável de unidades 
financeiras especulativas está em um estado inflacionário, e as 
autoridades se esforçam para exorcizar a inflação por restrição 
monetária, então as unidades especulativas se tornarão unidades Ponzi 
e o patrimônio líquido das antigas unidades Ponzi vai evaporar 
rapidamente. Consequentemente, unidades com fluxos de caixa 
deficientes serão forçadas a tentar manter suas posições vendendo-as. 
É provável que isso leve a um colapso dos valores dos ativos. 
(MINSKY, 1992, p. 8) 

 

Assim, nessa perspectiva analítica da hipótese da instabilidade financeira, 

é possível se considerar os seguintes estágios do ciclo da economia, para Minsky:  

1. Crescimento robusto da economia – tanto real quanto financeiro – com 

o predomínio das condições de investimento por meio de lucros 

acumulados ou subsídio/auxílio do governo;  

2. Crescimento real da economia, sob condição financeira mais fragilizada 

– o investimento é realizado por meio  de emissões de títulos de dívidas 

e/ou ações;  

3. Crescimento desacelerado sem quebra financeira, mas sob fragilização 

progressiva – Marcada pelo aumento da postura Ponzi, diante da 

retração do produto e do financiamento fragilizado, apoiado por 

emissões de dívida e ações e;  

4. Depressão e quebra financeira do sistema – Contração do produto e 

sem fonte de financiamento disponível no mercado, gerando elevado 

aumento da relação dívida-rendimento dos agentes. 

Essas distinções foram apresentadas também por Dymski (1998), 

conforme exposto na figura 5: 
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Figura 5 – Um ciclo minskyano 

 

Fonte: Dymski (1998, p. 14). 

 

Essa construção ocorreu após a sugestão de Minsky (2011) de que as 

economias capitalistas, com setores financeiros desenvolvidos e baseados no 

mercado, seguem uma sequência cíclica envolvendo os estágios 1, 2 3b e 4, 

indicando que uma retração no crescimento é sempre precipitada por uma 

quebra. Entretanto, essa sequência pode ocorrer também envolvendo 3a ao invés 

de 3b, ou seja, a economia pode ser empurrada para a recessão sem que 

necessariamente ocorra uma quebra financeira.  

É importante destacar que, no ciclo financeiro de Minsky, uma quebra 

torna-se cada vez mais provável à medida que três equilíbrios crescem: um 

desalinhamento do crescimento do produto e dos preços das ações; um 
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desalinhamento do mercado de ações e dos preços de produção do capital (o 

primeiro sendo mais alto que o último); e um crescimento na relação dívida/renda. 

 O que ocorre em seguida, após o estágio 4, depende da política de 

estabilização do governo. Quando a política governamental é completamente 

passiva, uma deflação de dívida ocorre com um equilíbrio de nível baixo (estágio 

1), restabelecido somente depois de muitas falências e “queima de capitais68”. Já 

quando a política governamental é compensatória, a economia pode sair do 

estágio 3 ou recuperar-se do estágio 4 por meio da inflação, conduzida por déficit 

governamental e pela política monetária expansionista (DYMSKI, 1998, p. 14). 

Nesse sentido, segundo Vasconcelos (2014, p. 17), não se pode avançar 

nas teorias de Minsky, em relação à sua perspectiva sobre o papel ativo do 

governo na estabilização da economia, se não se afastar da teoria econômica 

ortodoxa, que é incapaz de fornecer políticas que solucionem os problemas 

econômicos reais, como a depressão econômica. Essa exposição demonstra o 

dilema tratado por Minsky (2010, cap. 5), em relação ao “Paradigma Econômico 

da Feira da Aldeia” versus “Paradigma de Wall Street” e como devemos elaborar 

políticas e propor soluções para nossos problemas econômicos.   

Explorando melhor essa ideia, o paradigma da feira da aldeia, que vê o 

mundo de uma forma tão mal descrita pela teoria ortodoxa, deve ser substituído 

pelo paradigma realista de Wall Street, que representa com ele aderência à 

realidade do mundo em que vivemos, e corresponde, como uma mera ilustração, 

ao tipo de problemas que a teoria keynesiana procura abordar. O autor ainda 

argumenta que, para Minsky, apenas uma teoria que busca uma compreensão 

realista da complexidade das nossas relações econômicas e que podem explicar 

a origem do tipo de crise que marcam os ciclos econômicos do sistema podem 

fazer esse trabalho.  

Ainda segundo Vasconcelos (2014), para Minsky, é necessária uma visão 

baseada na noção de que as economias são como sistemas naturais, como 

                                                             
68. O conceito de queima de capital foi forjado por Karl Marx em alusão ao mecanismo básico das crises 

cíclicas da economia capitalista. Em linhas gerais, quando a crise ocorre, por mais que os governos injetem 

dinheiro na economia, enquanto não se queimar o capital excedente (com a falência das empresas mais 

fracas) e se restabelecer a taxa de lucros das empresas, o crescimento econômico não será retomado. 
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afirma a escola ortodoxa, uma vez que ignoram a importância que as instituições 

adquirem na configuração desse sistema. Apenas uma visão que combina uma 

verdadeira percepção realista do sistema econômico com sua dimensão 

institucional pode aceitar que a política tenha um papel ativo na configuração e a 

manutenção da estabilidade do sistema: 

Economic systems are not natural systems. An economy is a social 
organization created either through legislation or by an evolutionary 
process of intervention and innovation. Policy can change both the 
details and the overall character of the economy, and the shaping of 
economic policy involves both a definition of goals and an awareness 
that actual economic processes depend on economic and social 
institutions. (MINSKY, 1986a, p. 7)69 

 

Portanto, a hipótese de instabilidade financeira é a de que é possível 

interromper o ciclo de crise por meio de políticas de estabilização promovidas pelo 

governo, quando a economia se encontra em situação financeira frágil. Essas 

medidas anticíclicas (expansão monetária via gastos públicos ou por meio de 

empréstimos da autoridade monetária) forneceriam a liquidez necessária para o 

sistema inverter a situação, evitando que a recessão migre para uma crise 

sistêmica. Minsky (2010, caps. 2 e 3) chamou esse conjunto de atuações 

coordenadas de Big Bank e Big Government, reforçando sua oposição ao 

processo de desregulamentação apresentado no primeiro capítulo.  

 

2.2. A FRAGILIDADE DO SISTEMA: O PAPEL DO ESTADO NOS CICLOS 

ECONÔMICOS MINSKYANOS 

Neste item, será explorada a teoria relativa ao processo de fragilização do 

sistema, por meio de estudo elaborado por Minsky (2010, cap. 1) sobre as crises 

financeiras norte-americanas das décadas de 1960 e 1970.Para essa análise, 

será dado destaque à  importância do papel do Governo como entidade 

                                                             
69. Tradução nossa: Os sistemas econômicos não são sistemas naturais. Uma economia é uma organização 

social criada por meio de legislação ou por um processo evolutivo de intervenção e inovação. A política pode 

alterar os detalhes e o caráter geral da economia, e a formulação da política econômica envolve tanto uma 

definição de objetivos como uma consciência de que os processos econômicos reais dependem das 

instituições econômicas e sociais. 
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coordenadora da economia, induzindo o crescimento e, quando necessário, 

promovendo medidas anticíclicas que restrinjam o efeito da crise no ciclo de 

fragilização financeira da economia. 

Esse assunto remete-nos ao capítulo introdutório da obra Estabilizando 

uma Economia Instável (MINSKY, 2010), quando o autor expõe como objeto de 

estudo o cenário de fragilidade econômica existente nos EUA dos anos 1960 e 

1970, em que todas as características da teoria anteriormente exposta puderam 

ser observadas. De acordo com Minsky, o período pós-guerra foi marcado por um 

forte crescimento econômico para os Estados Unidos da América, alicerçado em 

sistema financeiro robusto e aparentemente estável, funcionava com baixo nível 

de endividamento privado, mas com excessiva dívida governamental.  

Sob esse cenário, avançou e sustentou a estabilidade econômica por meio 

de convenções e reformas que garantiram os salários, o consumo e a regulação 

financeira estabelecida sob rígidas regras que incorporavam o comportamento de 

aversão ao risco e as consequências da depressão econômica dos anos 1930. 

Entretanto, com o sucesso econômico, verificou-se também aumento expressivo 

no volume de liquidez no sistema financeiro. Por conta de iniciativas do FED, que, 

visando a ampliar as bases de credito, a partir de 1965 (WRAY, 1999), começou a 

repassar aos bancos comerciais recursos a taxas de juros favoráveis (para não 

dizer subsidiadas), o que inundou o mercado financeiro de capitais baratos.  

Isso permitiu um substancial aumento no volume de empréstimos 

concedidos, ao mesmo tempo que as instituições puderam se beneficiar de uma 

posição de caixa mais favorável, arbitrando o custo dos passivos obtidos com 

recursos públicos e o lucro obtido com o repasse ao mercado. Ainda segundo 

Wray (1999), a pressão inflacionária do começo da década de 1960 tornou a 

política do FED insustentável, interrompendo assim o fluxo de crédito público 

barato para as instituições financeiras. Sob forte incerteza, isso causou um 

movimento de saída dos mercados de capitais, o que levou a grande crise de 

crédito (credit crunch) de 1966, que só pôde ser contornada com a intervenção do 

FED no mercado70. 

                                                             
70. Ver Wray (1999, p.12). 
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Para Minsky (2010, p. 6), a instabilidade econômica, tão evidente desde o 

final dos anos 1960, é o resultado de um sistema financeiro frágil que emergiu de 

mudanças cumulativas nas relações financeiras e das instituições ao longo dos 

anos subsequentes à Segunda Guerra. Essas mudanças se beneficiaram da 

relativa estabilidade desse período, para estimular o desenvolvimento de 

inovações financeiras que não tinham o foco de recuperar o sistema econômico 

como um todo, mas ampliar a capacidade de geração de lucro das instituições 

financeiras.  

Com isso, os planos institucionais acabavam apenas limitando a 

instabilidade inerente ao capitalismo moderno, produzindo uma estabilidade 

aparente e relativa, uma vez que essas mudanças acabavam por enfraquecer os 

esforços das autoridades em regulamentar o sistema e promover políticas 

monetárias que pudessem conter a crescente demanda por liquidez e 

abastecimento de moeda (Minsky, 1992; Wray, 1999). 

Para muitos autores, inclusive Minsky, isso é reflexo de um esquecimento 

por parte dos agentes financeiros dos impactos causados pela depressão e pela 

guerra na economia, que passaram a tomar riscos cada vez maiores a ponto de 

enfraquecer as instituições públicas que foram responsáveis em intervir na 

economia e salvá-la nos períodos de instabilidade. 

Segundo Minsky (1982, 2010) e Wray (2011b), com a liberalização 

financeira crescente após os anos de 1970, a coordenação da economia, a cargo 

do Big Bank e o Big Government, foi pressionada a ceder lugar para um sistema 

fragilizado autocoordenado pelas inovações financeiras, distanciando-se de 

qualquer traço das propostas de regulamentação financeira, a fim de suprir a 

demanda monetária, sem arcar com as exigências regulatórias do governo.  

Essa crítica respalda-se nos eventos apresentados no primeiro capítulo 

desta dissertação, pois, com a explosão da securitização, desregulamentação do 

sistema e decisiva inovação financeira, o setor financeiro livrou-se da maioria das 

regras governamentais, ampliando seu escopo de atuação para uma escala 

global (MINSKY, 1986a). Esse processo acelerou a incorporação do aspecto 

instabilidade no funcionamento do sistema econômico e provocou uma restrição 

no ciclo minskyniano, ao limitá-lo, segundo a Hipótese da Fragilidade Financeira, 
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à tendência de os agentes se movimentarem em torno do estágio da 

inadimplência, uma vez que, em sua maioria, assumem uma posição Ponzi. Com 

isso, o funcionamento da economia acaba oscilando entre um vale (depressão 

econômica) e um cume (instabilidade financeira). 

Na perspectiva de Minsky, o governo  atua de modo ativo como um agente 

crucial no sistema econômico. Essa percepção é uma resposta direta ao novo 

entendimento de como a economia capitalista funciona, abandonando parte das 

mudanças trazidas com o surgimento do pensamento de Keynes com sua Teoria 

Geral (1996) e a compreensão provocada por essa abordagem teórica (MINSKY, 

2010, Introdução). 

Isso pode ser feito por gestão consciente da economia, especialmente da 

política macroeconômica, em particular, que é conduzido pelos dois agentes 

econômicos-chave na análise de Minsky: O Governo que, em seus escritos, é 

rotulado como o “Grande Governo” e o Banco Central, como o “Grande Banco” 

(VASCONCELOS, 2014, p. 19). 

Portanto, tendo por base a exposição de Minsky (2010, caps. 2, 3 e 10), 

será apresentada a relação entre a atuação do Governo e os ciclos econômicos, 

sob os dois tipos de intervenção governamental, o Big Government e o Big Bank, 

que, segundo as análises acerca da Hipótese da Fragilidade Financeira, expostas 

pelo autor, propiciam a interrupção da recessão econômica. Nesse sentido, 

Minsky incorporou o resultado Kaleckiano71, para fortalecer as evidências em sua 

teoria de que a instabilidade fundamental na economia capitalista se move em 

direção a um frenesi especulativo (WRAY; TYMOIGNE, 2008), sendo necessária 

a atuação de um grande governo e de um grande banco como entidades 

estabilizantes da economia. 

De acordo com Minsky (2010, cap. 2), os gastos do Governo, assim como 

os investimentos privados, são os fatores determinantes e causais do que ocorre 

na economia, uma vez que, como componentes do PIB, variam de forma 

                                                             
71. O resultado kaleckiano aponta que os lucros pré-impostos são iguais ao somatório do investimento, do 

déficit governamental e os impostos sobre lucro. Assim, uma expansão dos investimentos causaria uma 

expansão também nos lucros, contribuindo para as expectativas dos empresários, que se sentiriam 

motivados a investir ainda mais, ou seja, investimento gera lucro que incentiva mais investimento (MINSKY, 

2011).  
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independente ao funcionamento geral da atividade econômica. Assim, a ação do 

Governo tem poder para impedir uma degradação contínua do produto, mantendo 

a atividade econômica em funcionamento, como efeito de um déficit 

governamental sobre a receita e o nível de emprego, uma vez que o efeito 

multiplicador age por meio da demanda pública por bens, serviços e trabalho72.  

Essa sistemática só é possível devido ao fato de o Big Government ter 

grande capacidade em suportar elevadíssimos déficits. Na perspectiva 

minskyana, isso permite que o Estado atue na economia por meio do gasto 

público em patamares que possam inibir quaisquer reflexos de uma potencial 

queda do produto privado. Sem essa ação do governo, a capacidade de 

endividamento do setor privado e doméstico pode ser severamente 

comprometida, resultando em um grave aprofundamento da recessão econômica 

(VASCONCELOS, 2014, p. 25-29).  

Seguindo essa lógica, em um cenário de queda na receita, por conta do 

declínio nos investimentos privados ou por um aumento nos níveis de poupança 

dos consumidores, o governo deve responder diminuindo impostos e ampliando 

os programas de transferência de pagamentos. Com isso, espera-se que esse 

aumento no déficit governamental, seja compensado por consequência de um 

aumento nos superávits nos setores privado e doméstico na mesma proporção. 

Assim, ao garantir tanto a existência de recursos para serem tomados na forma 

de empréstimos quanto a capacidade das empresas em contrair empréstimos, a 

expectativa do governo é a manutenção do nível produtivo e financeiro da 

economia (MINSKY, 2010, p. 76-78). 

Por outro lado, ainda segundo Minsky, ao preservar a capacidade de 

endividamento das famílias, o propósito do governo é usar o déficit para induzir 

um aumento na proporção da poupança doméstica73. Partindo da premissa de 

que no momento que economia estiver com tendência de recuperação, haverá 

elevação dos gastos dos consumidores, o Governo tem como expectativa futura 

                                                             
72. É importante ressaltar que, segundo a teoria de Minsky (2010), os gastos com transferências de 

pagamentos possuem um efeito menor nessas variáveis reais. Seu argumento ocorre pelo fato de que as 

transferências e auxílios sociais não categorizam uma troca, mas uma doação, na medida em que geram 

determinada renda sem que haja trabalho produtivo, ao contrário de quando o governo cria um emprego 

público ou contrata um serviço que atenda às suas necessidades que, efetivamente, gera riqueza (produto). 

73. Em um cenário de recessão, os consumidores tendem a preferir o ativo monetário mais líquidos. 
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uma elevação na taxa de poupança. Isso levará, segundo a lógica apresentada 

por Minsky, consequentemente, à diminuição das dívidas domésticas relativas à 

renda familiar e ao crescimento nos bens líquidos domésticos. Dessa maneira, as 

famílias voltarão a consumir quando a proporção de poupança sobre a renda 

líquida cair, contribuindo para a inversão da baixa no ciclo minskyniano. 

Esse processo demonstra a importância de existir um Big Governem 

atuante na economia, pois sua ausência durante um período de recessão extrema 

pode implicar queda excessiva dos investimentos privados, além de uma 

diminuição mais rápida da renda pessoal disponível do que as despesas 

pessoais, destruindo as possibilidades de consumo imediato e reativação da 

economia. Esse argumento é justificado por Minsky (2010, cap. 13) ao afirmar que 

a existência de um Big Government disposto e apto a realizar gigantescos déficits 

é o fator mais importante para que o capitalismo esteja melhor hoje do que nos 

tempos da “Grande Depressão” (idem, ibidem, p. 336) e que pode ter se mantido 

em relativa estabilidade por tanto tempo. 

Explicada a atuação Big Government durante cenários de recessão, é 

importante destacar que sua atuação depende de uma ação coordenada com o 

Big Bank, que, enquanto financiador de última instância, atua na compra ou aceite 

em garantia bens financeiros de alto risco que não seriam comercializáveis devido 

à crise econômica. Essa intervenção nas condições sobre o refinanciamento 

disponível para várias carteiras de investimento e sobre o valor da estrutura 

herdado dos bens deve ocorrer enquanto o Governo trabalha sobre incrementos 

de obrigações governamentais nessas carteiras de títulos, sobre superávits 

comerciais e sobre a demanda agregada. 

Assim, a importância do papel intervencionista74 do Big Bank deve ser 

entendida por meio de uma análise de todo o funcionamento da economia: no 

capitalismo atual, a aquisição de ativos ocorre por intermédio do endividamento 

                                                             
74. Em um breve resgate histórico, a função de financiador de última instância foi criada com o Federal 

Reserve, em 1913, no contexto de início da primeira guerra. De acordo com Minsky (2010), a ideia foi 

parcialmente corrompida e a posição do Banco Central foi limitada à disponibilização monetária. Isso ocorreu 

em meio as proposições clássicas de equilíbrio de mercados e neutralidade da moeda, que teorizaram a 

entidade monetária como intermediadora de um processo livre de fragilidades, o que tornava desnecessária – 

e até danosa – a função de financiador de última instância, nomeadamente, a de disponibilizar liquidez em 

um sistema econômico em recessão ou de absorver perdas potenciais do setor privado em casos de crise 

profunda. 
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dos agentes. O financiamento por dívida, por sua vez, implica que os 

compromissos firmados sejam honrados em determinados prazos, o que garante 

o bom funcionamento financeiro do sistema. Nesse sentido, o mercado de crédito 

atua, por meio da gestão das operações de empréstimo, como fomentador desse 

atributo básico do sistema econômico atual e indispensável para alimentar a 

dinâmica do sistema financeiro.  

Portanto, qualquer perturbação a essas relações, como preocupações com 

liquidez ou inadimplência dos tomadores de empréstimos, pode provocar uma 

severa fuga bancária. Nesse momento, o financiador de última instância deve 

intervir em prol das instituições financeiras, com o propósito de evitar o contágio 

aos demais setores da economia75, demonstrando que é função do “lender of last 

resort” garantir que, em situações em que o risco de fuga de capital do sistema se 

potencialize ou até mesmo se materialize, o cumprimento dos termos dos 

contratos em vigência deve ser respeitado, independentemente das condições do 

mercado financeiro ou da empresa devedora.  

Ainda assim, segundo Minsky (2010, p. 366-373), a intervenção do Big 

Bank deve estabelecer pisos e tetos aos preços dos empréstimos, bem como 

torna desnecessária a prática da concessão de empréstimos a taxas exorbitantes. 

Com isso, espera-se impedir a queda do valor dos ativos a ponto de provocar um 

enxugamento extremo da liquidez ou até mesmo incapacitar a manutenção do 

valor nominal dos depósitos. Entretanto, ao servir como garantidor em última 

instância dos empréstimos e promover a reciclagem de ativos inseguros, essa 

atuação, de certa maneira, representa uma socialização de possíveis perdas que, 

em casos de recessão econômica, também encoraja os riscos de se financiar 

posições nos ativos de capitais, acentuando a capacidade instável do sistema 

econômico76.  

                                                             
75. Conforme relatado por Kindleberger e Aliber (2011), a história da economia é repleta de casos em que 

surtos de pânico que levaram a fugas bancárias e, consequentemente, crises financeiras. Isso demonstra a 

natureza intrínseca de um sistema econômico baseado em dinheiro. 

76. Essa situação ocorreu na crise de 2008, pois mesmo tendo a presença do garantidor de última instância 

como um dos pilares da atuação do FED (e do Tesouro Americano) durante resgate proposto pelos ex-

presidentes George W. Bush e Barack Obama para o setor financeiro, trata-se dos agentes captando 

recursos subsidiados e direcionando-os para ativos de risco ao invés de emprestá-los para os demais 

agentes econômicos. Isso foi claramente observado na execução do Plano Geithner – Summers. 
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Uma vez que ao sistema econômico sejam inerentes fragilidades 

financeiras, a existência e atuação do Banco Central enquanto financiador de 

última instância é extremamente necessária na mesma medida em que as 

instabilidades desse sistema sejam intermitentes. Contudo, a atuação do Big 

Bank não exclui a necessidade de impor regulações ao sistema financeiro que 

evitem ciclos de baixa tão acentuados como durante as crises financeiras, 

contrapondo-se à crença da autorregulação explicitada no primeiro capítulo desta 

dissertação. 

Em linhas gerais, é possível resumir a atuação do Big Government descrita 

por Minsky (2010, cap. 2), compreendendo as políticas de governo dirigidas ao 

combate dos elevados déficits públicos, que propiciou os seguintes efeitos na 

economia: a) aumento de emprego e renda, por meio do crescimento de demanda 

de bens, serviços e trabalho pelo Governo; b) efeito orçamentário, diante dos  

superávits e déficits setoriais obtidos e; c) efeito portfólio, melhorando a 

composição das carteiras que financiavam o déficit. 

Para todas as medidas, houve resultados distintos, tendo em vista  que o 

aumento da renda e do emprego tem seu impacto medido diretamente no PIB, 

enquanto o impacto dos demais efeitos são verificados diretamente no fluxo 

financeiro dos agentes, devolvendo em parte o acesso às fontes de financiamento 

que haviam cessado, mas também proporcionando às unidades superavitárias a 

possibilidade de aplicar seus recursos em ativos menos arriscados.  

No que diz respeito à atuação do Big Bank, figura definida como o Banco 

Central ou outra autoridade monetária, na explicação de Minsky (2010, cap. 3) 

para o caso norte-americano, essa entidade atuou como instrumento de combate 

ao aprofundamento da crise financeira dos anos 1970. No papel exercido pelo 

Federal Reserve, ao contemplar as funções típicas de um banco central e 

promover o crescimento econômico por meio de medidas monetárias, o propósito 

era facilitar os investimentos. Além disso, sua atuação principal foi de 

emprestador de última instância77, que permitiu ao Big Bank intervir na economia, 

assim como o Big Government, injetando recursos que permitiram reverter as 

crises econômicas norte-americanas das décadas de 1960 e 1970. 

                                                             
77. Termo advindo do inglês “lender of last resort”. 
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Dessa maneira, Minsky (2010) assumiu que o sistema econômico é 

endogenamente instável, uma vez que seu funcionamento depende das variações 

do ciclo financeiro, explicitando o papel das regulamentações e da intervenção 

governamental em agir nos momentos de crise com o objetivo de evitar que o 

conjunto das economias (no sentido Kaleckiano78) entre em colapso. Sendo 

assim, a promoção de medidas anticíclicas a cargo do Big Government e do Big 

Bank servirão para prover a liquidez do sistema, em uma clara tentativa de 

devolver as condições de financiamento dos agentes (empresas e pessoas). 

Segundo Minsky (2010, caps. 10 e 11), essa atuação deve ocorrer de 

forma que o Big Government e o Big Bank sejam capazes de controlar, limitar e, 

em certas circunstâncias, proibir práticas financeiras que exijam a intervenção 

direta do Estado, sob a pena de ocorrerem explosões inflacionárias com 

consequências perversas para a estabilidade do sistema. Para o autor, uma vez 

que as taxas para financiamento sejam maiores dentro de um esquema 

especulativo ou Ponzi, e se as práticas empresariais e bancárias puderem levar a 

estruturas financeiras frágeis, parte da função do Banco Central residirá em 

induzir que os bancos financiem seus negócios dentro de um sistema hedge. E 

mesmo que em prol da estabilidade econômica o Big Bank se posicione contra 

esquemas de financiamento especulativos ou Ponzi, a existência dessas formas 

de financiamento é usual numa economia capitalista moderna, regulá-lo pode 

colocar em risco a criatividade e o potencial expansionista do sistema econômico. 

Assim, a combinação das iniciativas do Big Government e do Big Bank 

passam a circundar a tentativa de conter o avanço das unidades Ponzi e, em 

última instância, oferecer uma alternativa para evitar falência dos agentes, ao 

mesmo tempo em que a supervisão estatal buscará garantir a solvência das 

entidades financeiras, vide o esforço incessante dos banqueiros em conseguir 

sempre maiores lucros, aumento a sua alavancagem e promovendo inovações 

financeiras (MINSKY, 2010, cap. 10).  

Por conta disso e devido ao caráter cada vez mais agressivo e global do 

sistema econômico, essa atuação necessária do Governo envolve um dos 

                                                             
78. A ideia básica de ciclo pode ser encontrada no livro Crescimento e Ciclo das Economias Capitalistas, de 

Kalecki (1983). 
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grandes dilemas atuais do capitalismo: Como estabelecer as regras necessárias 

para o funcionamento da economia diante da dinâmica das inovações 

financeiras? Essa pergunta permanece em aberto, pois pesando os fatos 

apresentados no primeiro capítulo, enquanto a conjuntura sinalizava a 

necessidade de o Governo ampliar seu escopo de atuação, as regras 

estabelecidas seguiram direção contrária.  

A consequência disso é que  atualmente o Brasil tem um modelo de 

economia predominantemente exposto à dinâmica do sistema financeiro e suas 

inovações, que apresenta característica com tendências naturalmente instáveis, o 

que nos leva a assumir a Hipótese da Fragilidade Financeira: mesmo as 

intervenções sendo bem-sucedidas no sentido de afastar uma depressão 

econômica profunda, seu impacto no sistema é transitório. Isso ocorre, pois, ao 

primeiro sinal consistente de melhora na economia, os agentes são encorajados a 

assumirem posições de risco que repetem as situações de instabilidade do ciclo 

minskyano.  

Como exposto por Minsky (2010, p. 244-245), a inovação financeira é fruto 

de uma combinação particular de hedge e financiamento especulativo de 

posições e de financiamentos interno e externo que logo se transforma em um 

boom de investimento. Quando esse ciclo desacelera e o boom cessa, isso leva a 

uma crise financeira nos termos do ciclo minskyano, tendo desdobramentos na 

economia de acordo com a capacidade de o governo intervir. Assim, sob a 

premissa de que a economia se torna instável diante dos incentivos à inovação 

financeira no capitalismo, e que o comportamento especulativo na economia 

segue uma tendência traçada pelas próprias políticas de Estado, a existência de 

evidências que houve uma progressão na gravidade das crises a partir da década 

de 1960, demonstra quão frágil se tornou a economia “autorregulada”. 

É nessa perspectiva que serão apresentados os aspectos econômicos da 

crise de 2008 no próximo capítulo. Ao longo de sua obra, Minsky expôs que uma 

crise se desencadeia ao final de um processo endógeno e racional de aumento da 

fragilidade financeira e que é preciso, portanto, conter seu crescimento, por meio 

de regulações e reformas estruturais, como as definidas após a Crise de 1929. 

Entretanto, esse tipo de ação depende da amplitude dos atos e do tamanho do 
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governo, o que, de certa maneira, demonstra que as sequelas de uma contração 

na economia são determinadas por características estruturais das instituições e 

por expectativas política (MINSKY, 2010, p. 244-245). 

Minsky tornou-se uma referência nesses tempos problemáticos, com sua 

contribuição teórica sendo usada como uma poderosa ferramenta para analisar a 

interface complexa entre o sistema capitalista e sua dimensão financeira, em 

particular após o surgimento da Crise de Subprime nos EUA em 2007, tema do 

próximo capítulo. De acordo com Vasconcelos, (2014, p. 33), desde a turbulência 

de 2008, a contribuição de Minsky tem ultrapassado os limites da hipótese da 

instabilidade financeira, que é a sua teoria mais proeminente, cuja tentativa é 

tornar a economia uma ciência com mais adesão ao mundo real, de acordo com a 

tradição pós-keynesiana.  

Essa visão, que visa a combater qualquer ideia de desregulamentação do 

sistema financeiro, diminuição do tamanho do governo, ou ainda teses de 

eficiência do mercado autorregulado, é aderente à hipótese do presente trabalho. 

No próximo capítulo serão discutidos os elementos fundamentais que provocaram 

a crise de 2008, como a participação do mercado de crédito para o financiamento 

de ativos financeiros, visando a  comprovar a tese de que as complexas 

inovações financeiras, a alavancagem dos mercados financeiros ocorridos no 

pós-Bretton Woods e a desregulamentação ampliaram a fragilidade e a 

instabilidade da economia capitalista.  
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3. A CRISE DO SUBPRIME E SEUS DESDOBRAMENTOS: IMPACTOS 

ECONOMICOS DA LIBERALIZAÇÃO DOS MERCADOS 

 

Na economia, assim como na política, uma 

sólida convicção é, não raro, falta de informação. 

Ou de imaginação.  

Joseph Alois Schumpeter 

 

 

Apresentadas as raízes da instabilidade financeira à luz de Minsky, o 

propósito deste capítulo é analisar evidências que comprovem que a 

desregulamentação, a alavancagem e as inovações financeiras possibilitaram a 

crise de 2008. Segundo Borça Junior e Torres Filho (2009), muito se especulou 

sobre a crise do Subprime e seus desdobramentos, mas o desenrolar dos 

acontecimentos mostrou que inúmeras instituições financeiras estavam com suas 

carteiras de crédito amplamente comprometidas, colocando todo o sistema 

financeiro internacional sob forte pressão.  

Partindo da premissa de que há uma intrínseca relação entre os agentes 

do sistema financeiro, serão demonstrados os aspectos sistêmicos da crise, 

apontando como as complexas estruturas de securitização combinadas com 

instrumentos derivativos permitiram a transformação de dívidas em novos ativos 

financeiros. Essa prática foi determinante para expor os mais distintos agentes ao 

mesmo tipo de risco e potencializar os efeitos da crise do Subprime.  

Segundo Vasconcelos (2014), é importante discutir essas questões, 

especialmente quando as evidências da crise apontam contra o tipo de teoria, que 

tem sido a pedra angular da política econômica e que nos propiciou a situação 

vivida em 2008: É uma defesa ideológica de um governo mínimo sendo pregado 

como uma solução para o problema criado por ele mesmo. Não obstante, 

segundo o autor, “foi o Grande Governo que resgatou o sistema financeiro de 

uma queda livre no abismo que tinha cavado para si mesmo com imprudência, 

laxismo, desregulamentação e alguns fundamentos teóricos econômicos ‘sérios’ 

(e tolos)” (ibidem, p. 33).  
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Portanto, nesse trabalho, serão levantados elementos para validar a crise 

de 2008 como um verdadeiro “Momento Minsky”79, apresentando  a nova 

dinâmica assumida pelos mercados financeiros: uma concentração do volume de 

negócios nas mãos de poucas instituições financeiras, caracterizada pela 

influência na liquidez internacional e forte impacto nas cotações dos ativos80, com 

o objetivo de se verificar o caminho percorrido pelo capitalismo moderno: o da 

instabilidade.  

Em uma clara alusão ao conceito de Big Government de Minsky, o fato de 

o Estado não executar políticas eficazes para regular o funcionamento da 

Economia permite que se instaurem as condições ideais para que as instituições 

financeiras tornem suas operações imunes a quaisquer resquícios de regulação 

ainda existente (TAYLOR, 2014). A ampla utilização de recursos cada vez mais 

sofisticados é incompreendida pelos gestores públicos, o que, segundo Minsky, 

ocorre pelo fato de eles não compreenderem a tendência especulativa dos 

agentes e por não reconhecerem esse comportamento como resultado das 

próprias estruturas institucionais e expectativas das políticas econômicas (2010, 

p. 247). Nesse contexto, é importante tratar de elementos que possam comprovar 

a ligação da desregulamentação e a instabilidade do sistema como causadoras 

de toda a crise do Subprime. 

 

3.1. O RISCO SISTÊMICO E AS ESTRUTURAS DO MERCADO 

FINANCEIRO: O CASO AMERICANO. 

A noção, mas não o termo, de risco sistêmico, segundo Cardim De 

Carvalho (2009, p. 3), parece ser originalmente enraizada na descrição de Walter 

Bagehot, no capítulo II de seu livro Lombard Street, sobre um pânico bancário. Ao 

descrever sobre o processo de quebra do banco, como um processo de três 

                                                             
79.  Em linhas gerais, chamamos de Momentos Minsky, os eventos cíclicos (de crédito ou econômico), em 

que após um momento de euforia especulativa e de alavancagem, os agentes, para fazer face às suas 

necessidades de liquidez para pagar as dívidas, são obrigados a se desfazer de expressivos lotes dos seus 

ativos. Essa situação incita uma quebra abrupta e autoalimentada do preço desses ativos, comprimindo a 

liquidez existente no mercado, causando retração econômica e podendo provocar uma crise. 

80. Uma consequência da crise foi o agravamento da situação descrita, uma vez que houve um movimento 

de concentração bancária nos EUA e Europa. Ver Deos; Ramos; Bullio; De Mendonça (2015) Banking-

System Transformations After the Crisis and Their Impacts on Regulation. The Journal of European Economic 

History, v. 44, n. 2, p. 77.  
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estágios81, em que o alarme se transforma em pânico e pânico em loucura, 

quando os clientes não conseguem emprestar o que esperam dos bancos, 

Bagehot (1896, p. 28) apresentou uma taxonomia para as crises financeiras. Para 

o autor: 

[...] o problema de administrar um pânico não deve ser considerado 
como um problema bancário. É principalmente uma questão mercantil 
[...] todos os comerciantes dependem do empréstimo de dinheiro, e os 
grandes comerciantes dependem do empréstimo de muito dinheiro. 
(Idem, ibidem, p. 26)  

 

Ainda, segundo o autor, os bancos, ou seja,  

[...] os detentores da reserva de caixa devem estar prontos não apenas 
para mantê-lo para suas próprias responsabilidades, mas para avançar 
mais livremente para as responsabilidades dos outros. Eles devem 
emprestar aos comerciantes, aos banqueiros menores, a ‘este homem e 
aquele homem’, sempre que a segurança for boa. Em períodos de 
alarme selvagens, uma falha faz muitos, e a melhor forma de prevenir 
as falhas derivadas é parar a falha primária que as provoca. (Idem, 
ibidem, p. 26) 

 

Segundo Cardim de Carvalho (2009, p. 16-17), a crise, sob a perspectiva 

pós-keynesiana, é fruto de uma massiva falha de regulação, ampliada pelo 

processo de inovação financeira. Por meio do resgate de  temas apresentados no 

primeiro capítulo, serão abordados como o processo securitização de ativos e a 

disseminação do Shadow Banking System, em conjunto om a formação dos “full-

service banking” globais, foram responsáveis pelo aprofundamento do processo 

de desregulamentação financeira.  

Esse fato, juntamente com o papel exercido pelo Governo nos mercados 

financeiros, são os pilares centrais da discussão sobre instabilidade financeira. 

Isso ocorre em razão de as baixas taxas de juros praticadas pelo FED, nos anos 

2000, terem incitado um aumento da alavancagem do sistema e a proliferação de 

                                                             
81. Na primeira etapa da crise (Bagehot apud Cardim de Carvalho, 2009), o alarme acontece quando alguns 

"comerciantes" começam a se perguntar se eles podem obter crédito suficiente dos bancos, como costumam, 

por causa de rumores sobre sua saúde financeira (Bagehot, 1986, p. 24-5). O pânico ocorre quando a 

suspeita se espalha e um número crescente de comerciantes "vem ao seu banqueiro e oferece contas por 

desconto, o que comumente eles não ofereceriam por dias ou semanas por vir. E se o comerciante for um 

cliente regular, um banqueiro não gosta de recusar, porque se o fizer, ele será dito, ou pode ser dito, estar 

com falta de dinheiro, e assim pode atrair o pânico para si mesmo" (Bagehot, 1896, p. 25). 
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complexas estruturas financeiras, ampliando também a interdependência das 

instituições.  

Com os primeiros indícios daquilo que seria a crise do Subprime82, ainda 

em 2006, a velocidade e amplitude de propagação dos distúrbios nos mercados 

se aceleraram, ampliando assim o risco sistêmico global83, que é a essência da 

instabilidade percebida com a crise. Essa visão é tratada por Taylor (2014), ao 

examinar a relação entre governos e mercados, a fim de identificar o fator 

responsável pela crise de 2008. O autor (2014, p. 19-23) apresenta duas visões 

diferentes sobre o papel do governo dos EUA na crise de 2008:  

1) A culpa é dos mercados: a crise é decorrente de forças emanadas 

do mercado que o governo não controlou, seja porque não teve 

poderes para tal ou simplesmente porque escolheu não fazê-lo. 

Essa corrente analisa o risco sistêmico como uma falha de mercado 

que pode (e deve) ser encarada através de intervenções 

governamentais. Essa abordagem defende um aumento dos 

poderes do governo84.  

2) A culpa é do governo: a crise, por essa lógica, seria causada por 

forças oriundas do governo dos Estados Unidos. É esse o ponto de 

vista que se infere das pesquisas de Taylor. De acordo com essa 

corrente, as ações do governo federal causaram, prolongaram e 

agravaram a crise financeira. Consequentemente, uma vez que o 

governo é visto como a causa do risco sistêmico, o raciocínio aponta 

na direção de limitar seus poderes.  

Ambas as visões apresentam argumentos favoráveis e contrários, mas, 

conforme exposto no primeiro capítulo, o problema não é a ação do Governo na 

economia, mas a forma (ou ideologia) como se dá essa intervenção. Resgatando 

os argumentos de Snowdon e Vane (2005), a partir dos anos de 1980, as 
                                                             
82. Conceitualmente, trataremos como subprime (loan ou mortgage) todo crédito de risco elevado, concedido 

a um tomador que não oferece garantias suficientes para se beneficiar da taxa de juros mais vantajosa (prime 

rate). Entretanto, há autores que consideram como subprime todos os empréstimos sem garantia. 

83. Apesar da relevância do tema, não é proposito deste trabalho tratar do risco sistêmico em si, mas dos 

seus elementos geradores, de forma que comprovem a tese como a instabilidade do sistema a partir da 

forma como os agentes se inter-relacionam. 

84. Em termos Minskyano, essa visão aceita o uso do Big Government e ao Big Bank como solução para os 

problemas nos ciclos econômicos, conforme apresentado no segundo capítulo. 
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expectativas racionais e a hipótese dos mercados eficientes passaram a ocupar o 

centro do debate de como os mercados deveriam funcionar, influenciando o 

pensamento dos formuladores de política econômica. 

Ainda segundo Taylor (2014, p. 21), a causa primária da crise foi um 

excessivo relaxamento da política monetária do FED, entre 2002 e 2005. 

Comparativamente as duas décadas anteriores, a taxa dos Fed funds foi mantida 

em níveis muito baixos e pesando-se no impacto disso na totalidade do sistema 

financeiro e como isso afetou a macroeconomia, percebendo-se claramente uma 

componente do risco sistêmico nessa ação.  

Esse argumento exposto por Taylor, avaliado no contexto da crise, reforça 

a evidência de que as taxas de juros causaram aceleração na demanda do setor 

imobiliário. Isso se deu pela possibilidade de aquisição de ativos por meio do uso 

intensivo de financiamento hipotecário (na maioria das vezes com taxas de juros 

reajustáveis) e estimulando as instituições financeiras em promoverem o uso de 

mecanismos financeiros mais arriscados em busca de maiores retornos nessas 

operações.  

Esse é o ponto de partida para se medir as consequências do processo de 

financeirização dessas carteiras de créditos como estopim da crise: a busca 

incessante de formas de obter ganhos acima do baixo nível de rentabilidade dos 

Fed funds estimulou os participantes do mercado a ampliarem o uso de um 

complexo sistema de alavancagem financeira. Com isso, o mercado de crédito se 

expandia, com novas operações sendo originadas e empacotadas sob a forma de 

novos ativos securitizados, os quais eram revendidos ao mercado, muitas vezes 

financiados, como verificado no item 3.2 desse capítulo.  

Conforme exposto por diversos autores, isso ocorria por meio de um 

sofisticado processo que envolvia operações com derivativos, securitização de 

ativos e as estruturas pertencentes aos shadow banking system. Dessa maneira, 

dado o emaranhado de interconexões, é necessário avaliar a crise financeira de 

2006-2010 de forma mais aprofundada, monitorando o sistema financeiro, 

considerando a crença de que os riscos surgiram e se espalharam de maneira 

imprevista.  
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Olhando sob essa perspectiva, recorreu-se à análise de Bookstaber e 

Kenett (2016), que apresentam o sistema financeiro como um mapa 

multicamadas, formado por três níveis que mostram os fluxos de financiamento, 

ativos e garantias de curto prazo. As camadas estão ligadas por grandes bancos, 

hedge funds, contrapartes centrais (CCPs) e outros participantes do mercado. 

Figura 6 – Mapa de rede financeira - relações entre os participantes no mercado  

 

Fonte: Bookstaber e Kenett (2016, p. 2)  

O mapa de rede financeira apresentado na Figura 6 mostra os 

relacionamentos entre os participantes do mercado, destacando-se o papel 

central desempenhado por um grande banco ou revendedor típico. Esses tipos de 

empresas são rotulados no mapa como “Bank/Dealers”. Cada nó no mapa 

representa um participante do mercado. Bancos, CCPs, hedge funds, fundos de 

pensão, companhias de seguros, bolsas e clientes institucionais são nós. Um link 
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entre dois nós representa um relacionamento, como um empréstimo, operações 

com derivativos ou outro tipo de contrato ou obrigação financeira.  

Nesse processo, o dinheiro ou garantia não flui simplesmente de uma 

entidade para outra. Os participantes do mercado transformam fundos, ativos e 

garantias de curto prazo como caixa e fluxo de títulos em toda a rede financeira. 

Uma camada não pode representar adequadamente todas essas transformações. 

Por isso, conforme Bookstaber e Kenett (2016, p. 3), os mapas em várias 

camadas (multilayer map) podem capturar mais informações, pois eles retratam o 

sistema financeiro como uma rede de redes.  

 Figura 7 – Sistema financeiro em rede - Multicamada tridimensional 

 

Fonte: Bookstaber e Kenett (2016, p. 7)  

Por exemplo, um mapa multicamadas pode ajudar a identificar um grande 

participante do mercado que é um nó em mais do que uma camada de mercado. 

Se bem gerenciado, essa empresa poderia ser uma fonte de força para o sistema 

financeiro, caso contrário, poderia ser uma fonte de fraqueza. A falha de um 
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desses nós em uma camada pode levar a falhas de nós dependentes em outras 

camadas. Esse fenômeno pode ocorrer repetidamente, possibilitando uma 

cascata de falhas. Por essa razão, as redes multicamadas são mais frágeis do 

que as redes de camada única.  

As conexões entre as camadas, na exposição de Bookstaber e Kenett 

(2016), podem amplificar o escopo e a magnitude do estresse em uma única 

camada. Os mapas de redes multicamadas mostram três estágios de danos após 

um grande choque. O estágio inicial é um declínio rápido e acentuado nos nós de 

rede. Em seguida, é um longo período de planalto quando o dano se espalha 

lentamente por meio da rede. O estágio final é um colapso rápido e em cascata 

dos nós de rede restantes.  

Na figura 7, o sistema financeiro é apresentado por meio das interconexões 

entre fluxos de financiamento, colateral e camadas de ativos, como uma rede 

multicamada tridimensional. Em comparação ao mapa de camada única (figura 6), 

é possível identificar que algumas entidades financeiras, como o 

banco/revendedor, participam de mais do que uma camada, conectando as 

camadas e permitindo mapear o sistema financeiro em todos os tipos e atividades 

dos participantes.   

Conforme detalhado por Bookstaber e Kenett (2016, p. 8), a maioria das 

redes financeiras consistem em um núcleo de nós firmemente conectados e uma 

periferia esparsa e ligeiramente conectada de nós ligados a um ou alguns dos nós 

principais. Os nós principais estão no centro de cada camada. Eles são 

bancos/concessionários na camada de financiamento, CCPs e agentes de repo 

tripartido85 na camada colateral, e trocas e fabricantes de mercado na camada de 

ativos. Os nós periféricos na camada de financiamento são fornecedores e 

usuários de bancos/revendedores como intermediários. Na camada de ativos, os 

nós periféricos são compradores e vendedores, como hedge funds e gestores de 

                                                             
85. Conforme definição da ICMA (International Capital Market Association), o termo repo tripartido (do inglês 

triparty repo) refere-se a uma transação na qual o processamento pós-comercialização (seleção de garantias, 

pagamento e liquidação, custódia e administração durante a vida da transação) é terceirizada. Geralmente, 

esse agente é um banco depositário que tem relação com as parte envolvidas, logo, não participa do risco da 

transação. 
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ativos. O núcleo representativo e os nós periféricos para cada camada são 

mostrados na Figura 7. 

Assim, os nós podem ser diferenciados pela direção dos fluxos entre 

fornecedores, usuários e intermediários em cada camada. Para a camada de 

financiamento, o fornecedor é o fornecedor de caixa, e o usuário é o fundo de 

hedge. Na camada de ativos, os nós periféricos atuam como fornecedores de 

ativos e usuários, podendo ser definidos como vendedores e compradores de 

ativos, ou como provedores e usuários de liquidez. Para a camada colateral, o 

fornecedor colateral recebe financiamento, enquanto o usuário recebe 

garantias. Em alguns casos, os nós periféricos podem interagir diretamente em 

transações de swap bilaterais. 

Nesse contexto, algumas entidades financeiras cruzam camadas, enquanto 

outras operam apenas em uma única camada. Uma entidade que abrange 

camadas pode ter um papel diferente em cada camada. Por exemplo, um hedge 

fund é um comprador ou vendedor de ativos na camada de ativos e um usuário de 

financiamento na camada de financiamento. A forma como um participante do 

mercado financeiro atravessa camadas, sua posição no núcleo ou periferia de 

cada camada e sua função como provedor ou usuário pode ser um modelo para 

novas categorias de instituições financeiras com base no nível de atividade em 

diferentes camadas. 

Seguindo essa lógica, Bookstaber e Kenett (2016, p. 1) exemplificam o 

caso de um grande banco ou revendedor que enfrenta um déficit de 

financiamento, podendo  reduzir seus empréstimos para vários fundos de hedge 

(camada de financiamento – funding layer) e, por sua vez, os fundos de hedge 

podem responder por ativos em liquidação (camada de ativos – asset layer), 

resultando em uma queda nos preços dos ativos que afeta os valores das 

garantias (camada colateral – colateral layer).  

Nessa perspectiva de se evitar o contágio do sistema pelo risco de um 

determinado mercado, o argumento de Bookstaber e Kenett (2016) para avaliar o 

mercado por meio do mapa multicamadas revela a necessidade de 

regulamentações mais efetivas, pois isso torna possível o monitoramento das 
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entidades financeiras que participam em mais de uma camada. Com isso, 

instrumentalizam-se as autoridades financeiras para se rastrear como uma 

entidade financeira muda de papéis em diferentes camadas, a fim de avaliar a 

relevância de determinadas instituições financeiras e sua importância sistêmica 

(as chamadas SIFIs) em todas as camadas de financiamento, garantias e 

ativos. Ao medir o grau em que uma entidade financeira atua como um nó central 

e atravessa camadas em um mapa de rede multicamada, os autores indicam 

como a SIFI pode transmitir um choque de mercado ou uma interrupção de uma 

camada para outra que possivelmente representa um risco mais sistêmico.   

 Esse raciocínio de Bookstaber e Kenett (2016) sugere que o risco 

sistêmico no setor bancário não é simplesmente uma questão de tamanho dos 

bancos, também é sobre a sua extensão de sua atividade em todas as camadas. 

Com base nas representações em três dimensões (Figura 7), é possível identificar 

potenciais canais de contágio que não são visíveis em mapas de camada única 

(Figura 6), demonstrando assim como as conexões entre as instituições podem 

tornar o sistema financeiro mais frágil.  

Trata-se de uma maneira de mostrar a importância sistêmica da regulação, 

pois um risco apresentado na atividade de uma camada pode se materializar 

também em atividades em outras camadas, o que permite se compreender de 

forma explícita as circulações entre o sistema real e o paralelo, trazendo 

evidências de como o shadow banking, derivativos e securitizados se inter-

relacionam e afetam o funcionamento do sistema, conforme será discutido  no 

item a seguir.   

 

3.2.   EVIDÊNCIAS DA DESREGULAMENTAÇÃO NA CRISE DO SUBPRIME  

Com o estouro da bolha de crédito Subprime e seus desdobramentos, uma 

nova reflexão sobre a solidez do sistema monetário ocupou o debate econômico, 

reforçando o argumento de que esse sistema precisa ser revisto inteiramente, 

pela falta de elementos na teoria convencional para explicar a realidade dos fatos. 

Essa é a tese de orientação pós-keynesiana que tem suscitado exaustivos 
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debates desde 2008 e possibilitado discussões sobre o aspecto especulativo 

imposto pelas finanças à economia produtiva, conforme alertado por Minsky. 

Para analisar essas evidências e tentar validar a hipótese apresentada, 

partiu-se da exposição de Wray e Tymoigne (2011b), considerados expoentes da 

escola pós-keynesiana que, ao reconhecerem o colapso do mercado imobiliário 

norte-americano, em 2008, como parte de um amplo processo enfrentado pelo 

sistema financeiro internacional. Embora os autores não caracterizam esse 

evento como um “Momento Minsky”, seus argumentos ultrapassam a tese de que 

as inovações financeiras mais recentes serviram como o gatilho dessa crise 

financeira, apesar de sua tendência desestabilizadora que culminaram na crise de 

2008, buscando antecedentes mais distantes. 

Como já destacado por Minsky (2010), ao tratar do surgimento do Money 

Manager Capitalism, Wray e Tymoigne (2011b, p. 7) trata do advento do Managed 

Money Market, mercado onde o dinheiro gerido profissionalmente por 

administrados de recursos como fundos de pensão, hedge funds, fundos 

soberanos, empresas de seguros e previdências, dentre outros, como a gênese 

da crise do Subprime. Esses “gestores de dinheiro”86, segundo a lógica da 

maximização de retornos, alocam os recursos sob sua responsabilidade de forma 

especulativa, assumindo posições financeiras cada vez mais arriscadas em busca 

de ganhos cada vez maiores.  

Com a desregulamentação pós-1999, essas entidades não-bancárias se 

beneficiaram da ausência de arranjos legais suficientemente amplos para 

acomodá-los e inspecionar suas atividades. Diante disso, a escassa regulação à 

qual se submetem tornaram essas estruturas atrativas para o mercado, servindo 

como alternativas de financiamento para o empréstimo bancário, em especial por 

meio da securitização de ativos. Wray e Tymoigne (2011b) ainda afirmam que 

esse modo de organização do sistema financeiro serviu como um incentivo para 

os profissionais das finanças encobrirem suas perdas contábeis e retirar os riscos 

altos de emprestar créditos sem garantias de seus balanços, distribuindo-os às 

demais instituições financeiras, o que criou um risco de contágio em todo o 

sistema.  

                                                             
86. Segundo Minsky, Money Managers. 
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A crise iniciada com a especulação desenfreada no mercado imobiliário 

dos Estados Unidos e que contaminou todo o sistema financeiro mundial, na 

avaliação de Wray e Tymoigne87, não foi suficientemente impactante a ponto de 

redirecionar a prática e a teoria econômica à regulação do sistema financeiro. 

Dessa maneira, e diferente do ocorrido na Crise de 1929 e em Bretton Woods, o 

papel dos reguladores e do governo foi branda, com atuação limitada aos casos 

de falências institucionais que oferecessem risco ao funcionamento do sistema 

financeiro.  

Essa postura observada se opõe em muito à teoria de Minsky, apresentada 

no segundo capítulo, cujo entendimento é de que a única maneira de criar 

regulações que deem conta de aumentar a estabilidade dos mercados financeiros 

é ter uma teoria da instabilidade desses mercados. Portanto, se a instabilidade for 

tratada como um evento incomum, então a regulação tratará a crise como um 

evento improvável e não oferecerá ferramentas para atuar de forma anticíclica, 

como exposto na discussão sobre o papel do Big Government e Big Bank na 

Economia (WRAY; TYMOIGNE, 2011b, p. 19-20). 

Para outros autores que seguem a tradição minskyniana, como Kregel 

(2007), a fagulha que levou a crise do Subprime foi a promulgação da Lei de 

Modernização Financeira (Gramm-Leach-Billey Act - GLBA) em 1999. Com ela, 

foram removidas as barreiras para instituições que quisessem agir como uma 

combinação de bancos comerciais, bancos de investimentos e seguradoras, 

desprotegendo os depositantes, na medida em que permitia que instituições 

financeiras que recebiam depósitos os dirigissem à especulação financeira.  

Com a nova legislação, os bancos comerciais, já que não se beneficiavam 

das regulações estritamente bancárias, como a garantia de depósitos baratos 

para financiamento e, com isso, a tendência foi a constituição de conglomerados 

bancários multifuncionais, com atuações arriscadas no mercado de derivativos e 

securitização, o que levou à larga negociação de instrumentos derivados das 

carteiras de crédito hipotecário, mesmo Subprime.  

                                                             
87. É importante destacar que a visão de Wray e Tymoigne é pessimista quanto aos desdobramentos da 

crise. 
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Outra visão crítica sobre a crise é a de Varoufakis (2013) quando afirmou 

que o evento de 2008 teve seu embrião formado a partir do início da década de 

1970, quando nuances das políticas econômicas do pós-guerra refletiram em um 

sistema desproporcional, amparado pela liquidez desregulamentada, sistema que 

perdurou até a implosão do sistema de alavancagem88. Por conta disso, ao longo 

dos anos 80, ampliou-se o processo de financeirização89 da economia, o qual está 

intrinsicamente conectado à própria evolução do sistema monetário90, propiciando 

assim que este se posicione no centro da acumulação de capital. 

Segundo o autor, com o capital financeiro no centro das relações sociais e 

econômicas no mundo contemporâneo, é crucial destacar que a crise de 2007-08 

teve sua gênese por meio dos processos especulativos no mercado imobiliário 

norte-americano no começo dos anos 2000 e na ampla participação do mercado 

financeiro internacional, injetando recursos no sistema para garantir a valorização 

dos ativos no período.  

Nesse processo chamado de “crise do Subprime”, a liquidez do mercado 

era ampliada pela acelerada expansão de crédito, que tinha como origem os 

recursos obtidos com a negociação dos ativos securitizados no mercado 

financeiro internacional como produtos de qualidade inquestionável, ou seja, foi 

estabelecido um circuito virtuoso de funding inesgotável, pelo menos é o que o 

mercado pensava, que consistia de bancos e outros agentes originadores de 

crédito utilizarem suas crescentes entradas de capital, não só do exterior, mas 

também do acúmulo dos lucros internos, para estender crédito às famílias da 

classe média e trabalhadoras, tanto na forma de hipotecas, crédito estudantil e 

empréstimos pessoais quanto de cartões de crédito. 

                                                             
88. A magnitude da crise ainda é questionável, mas os levantamentos indicam retração de 6% do PIB 

mundial em 2008 frente 2007 e perdas próximas à USD50 trilhões. Ver Dullien (2010). 

89. O conceito por trás do termo “Financeirização” está sendo tratado como sendo A tendência de longo 

prazo a uma crescente intermediação financeira dos (também crescentes) volumes de poupança, sobretudo 

das famílias. A definição completa está disponível no Glossário de Termos de Economia Industrial 

(http://www.pucsp.br/~acomin/economes/glosglob.html), elaborado e mantido pelo Prof.  Alexandre Comin. 

90. Em termos práticos, esse processo de dinheiro na forma de crédito, só é abundante quando é apoiado 

por instituições públicas, sólidas, financiadas por fundos públicos ou apoiadas por instituições públicas: 

instituições que defendem a confiança. Se estas instituições estiverem desaparecidas, se a construção 

dessas instituições for desencorajada, ou se essas instituições forem corrompidas, sentimento que habita a 

reputação do FMI e do Banco Mundial, temos como consequência direta a completa desarticulação do 

sistema, o que leva a simplesmente não haver dinheiro, em seu conceito Stricto sensu. 

http://www.pucsp.br/~acomin/economes/glosglob.html
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No auge do subprime, os vultosos empréstimos hipotecários foram 

concedidos para uma faixa da população com menor poder aquisitivo, os 

chamados N.I.N.J.A.S91 que, pelo risco intrínseco da operação, tinham seus 

créditos empacotados sob a forma de títulos e sob um rating de melhor risco, 

muitas vezes assegurados pelas empresas de seguros, em um verdadeiro 

esquema Ponzi, conforme descrito por Minsky (2010). Esse impacto logo atingiu o 

mercado financeiro internacional, o que gerou grande incerteza, propiciando a 

queda nos preços dos ativos financeiros como um todo, acarretando na quebra de 

grandes instituições financeiras, atingindo rapidamente a produção e o emprego. 

Esse ponto de inflexão entre a euforia especulativa e o estouro da bolha 

precisa ser analisado de forma mais estruturada, tendo em vista os pontos 

expostos no item 3.1, acerca da estrutura de mercado e o risco de contágio 

sistêmico. De acordo com o exposto por Cagnin (2009, p. 261), os grandes 

bancos privados enxergaram no mercado de crédito imobiliário, voltados às 

pessoas físicas e pequenas/médias empresas, a possibilidade de expansão de 

suas carteiras com créditos com garantias. Essa modalidade, além de permitir 

uma boa gestão dos riscos nos balanços patrimoniais em caso de default, 

proporcionou elevados ganhos por meio de cobranças de tarifas e comissões 

provenientes das atividades do sofisticado sistema de securitização de hipotecas.  

Nesse sentido, segundo o autor (idem, ibidem), a securitização de 

hipotecas permitiu uma rápida proliferação das operações estruturadas “tóxicas” 92 

por meio das estruturas do shadow banking system. Em linhas gerais, essas 

operações aconteciam após a criação de um veículo de investimento estruturado 

(os chamados structured investment velhice – SIV), por uma das instituições 

financeiras participantes do mercado, que passaria a adquirir parte da carteira de 

hipotecas dessa instituição (as Mbps) com recursos captados pela emissão de 

                                                             
91. Trata-se de um acrônimo que, em inglês, equivale a “No Income, No Job & Assets”. Em português, 

significa sem renda, sem emprego & patrimônio. 

92. O termo produtos tóxicos se refere a um conjunto de inovações financeiras ofertadas pelas instituições 

financeiras, sob a roupagem de produtos estruturados, como os CDS – Credit Default Swaps, as CDOs – 

Collateralized Debt Obligations e os MBS – Mortgage Backed Securities, que permitiram o compartilhamento 

de risco sistêmico por meio de títulos transacionáveis que, na verdade, eram instrumentos derivativos 

complexos.  
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títulos de crédito de curto prazo (asset-hacker commercial paper), lastreados em 

ativos financeiros ou não.  

Esses títulos eram revendidos para os demais participantes do mercado 

(em especial fundos de pensão, seguradoras e hedge funds), sendo que caso não 

houvesse demanda, parte dos títulos eram mantidos na carteira do próprio SIV. É 

importante destacar que essas entidades de propósito específico, era mantida 

fora do balanço (off-balance) das instituições detentoras desses ativos 

(geralmente instituições que originavam as operações de crédito), fazendo com 

que quaisquer resultados dessas operações não fossem registrados nos seus 

balanços (CAGNIN, 2009), caracterizando a migração de ativos do sistema 

regulado para o desregulado shadow banking.  

Figura 8 – Atividades do Shadow Banking frente aos Bancos Comerciais93 

 

Fonte: Elaborado por Luttrell, Rosenblum e Thies (2012), extraído de  

Pozsar, Adrian, Ashcraft e Boersky (2012). 

 

A expansão dessas operações por intermédio do sistema sombra, além de 

tornar as instituições financeiras imunes à fiscalização e à necessidade de 

divulgação de todos os seus negócios, também permitiu a elas a rentabilização de 

suas operações bem acima do nível dos Fed funds. De acordo com Borça Junior 

                                                             
93. Baseado em dados dos fluxos de fundos do Federal Reserve. Note que os passivos do shadow banking 

dos EUA equivalem à soma dos seguintes itens do passivo das contas do fluxo de fundo: commercial papers 

(CP), repos, títulos emprestados, títulos garantidos ou emitidos por agências e entidades patrocinadas pelo 

governo e outros órgãos federais, pools de hipotecas, ABS e MMF, menos os fundos federais do banco 

comercial (reservas em excesso), repos e CP. 
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e Torres Filho (2009), isso explica também o elevado crescimento do mercado de 

hipotecas, principal forma de financiamento imobiliário dos EUA. Nesse período 

(2002-2004), as condições de aquisição de bens se tornaram vantajosas e 

elevaram consideravelmente a demanda por ativos de crédito, que acabavam se 

materializando nesse circuito em fundos de obrigações “com lastro em garantias, 

as chamadas collateralised – debt obligations (CDO’s).  

Conforme exposto por Sobreira (2008), essas obrigações eram emitidas, 

tendo como principal garantia os títulos hipotecários norte-americanos de primeira 

e segunda linha (Subprime), o que representava dois problemas estruturais nessa 

engenharia financeira: forte dependência das linhas de crédito de curto prazo para 

alimentar a liquidez do sistema e o empacotamento dos créditos de baixo risco e 

alto risco no mesmo produto, geralmente avaliado como triplo A.  

Esse último, segundo Borça Junior e Torres Filho (2008), ocorreu após a 

transferência de diversificados contratos de hipotecas para um determinado fundo 

de investimento (mortgage pool), que emitia tranches de classes diferentes e com 

taxas de retorno que possuía uma relação direta com o risco das tranches, 

calculado pelas agências de classificação de risco. De acordo com o rating, as 

tranches eram divididas em três grupos: as de menor risco, cuja classificação era 

AAA, AA e A, que eram vendidas diretamente aos investidores. As de risco médio, 

cuja classificação era B, BB e BBB, assim como as classificadas como de risco 

extremo, que era denominada de capital, sofriam uma nova transformação 

financeira para melhorar sua classificação de risco, com auxílio de derivativos 

como swaps e CDS.   

Com essa nova engenharia, as tranches de risco médio eram incorporadas 

por um Fundo CDO, junto com outros títulos de dívida, derivativos e até mesmo 

outros investimentos imobiliários securitizados. Isso significa que um CDO 

composto de hipotecas residências apresentava também direitos sobre milhares 

de outros contratos que eram agrupados de formas diferentes e por meio do uso 

de variados instrumentos, sob o pretexto de diluir o risco de cada hipoteca 

individualmente para, com isso, obter melhor classificação de risco (BORÇA 

JUNIOR; TORRES FILHO, 2008, p. 6).  
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O CDO, com base nesses ativos, emitia novas séries de títulos com 
características de risco e retorno escalonadas, a exemplo do fundo de 
hipotecas. Através desse expediente, os bancos conseguiam que 75% 
das dívidas colocadas no CDO dessem lugar a novos títulos 
classificados pelas empresas especializadas em níveis superiores aos 
ratings dos ativos que constituíram o fundo. Assim, por exemplo, cada 
US$ 100 em cotas já existentes de risco BBB, que eram incluídas na 
carteira de um CDO, davam lugar a US$ 75 em títulos novos de 
classificação superior, ou seja, AAA, AA e A. Dessa forma, os bancos 
podiam obter recursos mais baratos para financiar essa parte menos 
nobre dos Subprime. (BORÇA JUNIOR; TORRES FILHO, 2008, p. 6) 
 
 

Esse sistema estaria em pleno funcionamento enquanto as taxas de 

crescimento nos Estados Unidos se mantivessem altas, com demanda de crédito 

para aquisição de ativos “colaterizáveis”.  

A expansão do mercado com a farta oferta de crédito iludiu a sociedade 

norte-americana, principalmente a classe média, com a possibilidade real de ter 

suas rendas aumentadas e padrões de vida melhorados, ambos materializados 

na aquisição da casa própria. Segundo Cagnin (2009), esse processo de 

valorização dos preços das residências nos EUA ampliou a sensação de solidez 

patrimonial dos proprietários desses imóveis, levando a uma melhor classificação 

de risco por parte das instituições financeiras credoras. Em razão disso, a 

capacidade de endividamento dos proprietários de imóveis foi ampliada, 

permitindo a aquisição de bens de consumo94 e também de novos imóveis, o que 

reforçou ainda mais o processo de valorização dos preços de imóveis.  

Esse argumento é compartilhado por Varoufakis (2013, p. 163) ao  afirmar 

que, em um surto de euforia com o aumento dos preços dos imóveis, milhões de 

norte-americanos tomaram empréstimos para comprar uma casa e, quase 

instantaneamente, usaram-na como garantia para comprar outras mercadorias 

(em sua maioria importadas). Ainda segundo o autor, o resultado foi que os níveis 

da dívida privada aumentaram ainda mais rápido do que a rentabilidade das 

empresas nos Estados Unidos e em outras partes do mundo que tinham 

conseguido pegar carona no sucesso dos Estados Unidos.  

                                                             
94. Para muitos autores, essa é uma das razões para a recuperação econômica dos EUA após a crise de 

2001. 
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O efeito disso foi o seu impacto sobre os preços das casas que, em uma 

combinação das entradas de capitais estrangeiros, dos lucros domésticos norte-

americanos e do aumento da disponibilidade de empréstimos bancários, 

empurrou os preços das casas para cima em uma velocidade vertiginosa, 

alimentando a sensação de estabilidade financeira no capitalismo (VAROUFAKIS, 

2013, p. 163-164). Nesse sentido, vale ainda uma crítica contundente do autor, de 

que enquanto a inflação é tratada como um flagelo e um inimigo da civilização, 

aumentos de preços de imóveis são quase universalmente aplaudidos: 

Os proprietários se sentem bem quando as imobiliárias lhes dizem que 
suas propriedades agora valem muito mais, mesmo sabendo muito bem 
que isto é semelhante a dinheiro de Banco Imobiliário e que, a menos 
que eles estejam preparados para vendê-la e deixar o país (ou mudar 
para uma casa muito menor ou para uma área “pior”), eles nunca irão 
“converter” aquele “valor”. No entanto, o aumento do valor nominal do 
ativo nunca deixa de fazer com que os donos da casa se sintam mais à 
vontade para tomar empréstimos a fim de financiar seu consumo. 
(VAROUFAKIS, 2013, p. 164) 
 
 

Já Roubini e Mihm (2010) colocam o modelo “originar e distribuir” dos 

ativos de crédito no centro da crise, ao apontar as falhas de monitoramento do 

sistema, ao permitir que o risco de ativos reais se torne ativos financeiros 

financiados, sem a existência de uma contrapartida que tivesse algum mecanismo 

de mitigação via regulamentação.  

Todo o mundo era cúmplice no processo: o corretor de hipotecas que 
cuidava do empréstimo inicial; o avaliador da casa, que tinha todo o 
interesse em inflar os valores; o banco de investimento que 
reempacotava esses títulos como CDOs e investimentos mais 
esotéricos; as agências de classificação de risco que conferiam o 
desejado conceito AAA e as monolines que colocavam no seguro essas 
tranches podres. (ROUBINI; MIHM, 2010, p. 210) 
 
 

Em termos práticos, segundo os autores, isso caracterizava o problema de 

risco sistêmico percebido na crise:  um ativo de alto risco, como as hipotecas 

Subprime, sendo empacotado em produtos compostos por outras classes de 

ativos, com características distintas, transformados em ativos transferíveis para 

outros agentes do mercado. Nessas operações, não eram transparentes os 

verdadeiros riscos do ativo 
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[...] graças em grande parte à sua complexidade individual, eles não 

transferem o risco; em vez disso, mascaram-no sob o manto de 
estratégias de gerenciamento de risco esotéricas, e em última instância 
enganosas. (ROUBINI; MIHM, 2010, p. 213) 

 

Diante disso, nota-se que o setor imobiliário dos EUA foi profundamente 

afetado pelo processo de desregulação financeira, alavancagem e pelo uso 

intensivo de inovações como a securitização. Segundo Cagnin, “[...] As inovações 

financeiras no mercado secundário de hipotecas tornaram mais complexa a 

avaliação de risco das operações ao vincularem diferentes segmentos dos 

mercados de capitais e de crédito” (2009, p. 268). 

Dessa maneira, esse processo tornou-se uma verdadeira “bola de neve”, 

em um clássico exemplo de um esquema Ponzi em termos minskyano: tão logo 

ocorreu a reversão da condução da política monetária praticada pelos EUA a 

partir do segundo trimestre de 2004, as condições do mercado de juros passaram 

a ser bastante restritivas. Em razão da contínua subida dos preços de ativos 

imobiliários americanos, a expansão do ciclo tornou-se insustentável, resultando 

no “estouro da bolha” do mercado Subprime (HERMANN, 2008). 

Isso causou o aumento de inadimplências, despejos e ativos tóxicos 

passando a formar parte do balanço das instituições financeiras mundo a fora 

(TAYLOR, 2014, p. 21). Logo, o problema ultrapassou os limites do setor 

imobiliário, contaminando os segmentos bancários, em especial demais mercados 

de crédito e bolsas. Como consequência, as instituições que detinham esses 

papéis lastreados em hipotecas Subprime em seus balanços, passaram a 

apresentar uma crise patrimonial, pois viram os seus direitos a receber 

despencarem. Como consequência, algumas instituições ficaram insolventes, 

enquanto outras faliram, dando um caráter sistêmico à crise (BORÇA JUNIOR; 

TORRES FILHO, 2009), tal como na hipótese de instabilidade financeira. 

Sendo assim, são fortes as evidências de que o colapso dos empréstimos 

hipotecários do EUA teve origem na proliferação dos produtos “tóxicos”, bem 

como na disseminação de estruturas “off-balance” como os shadow bankings. 

Essas operações ampliaram a base de capitais financeiros fora da área de 



100 
 

controle das entidades reguladoras, principalmente os sistemas de banco centrais 

nacionais como o FED.  

Dessa maneira, a desregulamentação financeira é reconhecida como 

causa estrutural da crise de 2006-2010, tese aceita por diversos autores como De 

La Dehesa Romero (2009); Wolf (2009); Roubini e Mihm (2010); Kindleberger e 

Aliber (2011), além da Associação Keynesiana Brasileira, conforme identificado 

nos artigos que compõem Dossiê da Crise (2008). 

 

3.3.   A ECONOMIA PÓS-2008 E OS PLANOS DE ESTABILIZAÇÃO:  

    DO ESTOURO DA BOLHA À CRISE DA DÍVIDA EUROPEIA 

Expostas as evidências da crise, é necessário pontuar seus potenciais 

efeitos. Tendo por base a vasta literatura, diversas são as hipóteses sobre o 

tema, baseados nos relatos sobre as catástrofes econômicas mundiais anteriores 

e na crise que repercutiu intensamente entre 2006 e 2010, cujos desdobramentos 

refletem até os dias atuais (2017), conforme pontuado por Pettifor: 

Dez anos após o fracasso catastrófico do sistema bancário global e da 
economia global, a desordem econômica está mais uma vez levando à 
desordem política e social. A democracia ocidental e seus partidos 

políticos, bancos centrais, seu sistema judicial e a sociedade civil – 
coletivamente falharam em proteger a sociedade do comportamento 

predatório dos mercados financeiros globais – na maior parte dos que 

buscam renda; E da ideologia e impactos do fundamentalismo de 
mercado. Na ausência de sindicatos organizados e com partidos 
políticos esvaziados, comprometidos e até mesmo corrompidos pela 
financeirização, aqueles que vivem em grande parte às custas da força 
de trabalho manual e intelectual, e não do rentismo, tem tomado 
medidas para se protegerem. (2017, p. 1) 95 

 

                                                             
95. Do original: Ten years after the catastrophic failure of both the global banking system and the global 

economy, economic disorder is once again leading to political and social disorder.  Western democracy and its 

political parties, central banks, its judicial system and civil society – have collectively failed to protect society 

from the predatory behaviour of global financial markets – mostly rent-seekers; and from the ideology and 

impacts of market fundamentalism. In the absence of organised labour unions, and with political parties both 

hollowed out, compromised and even corrupted by financialisation, those who largely live by hand and brain, 

and not from rent, have taken measures to protect themselves. 
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Por questões metodológicas, os desdobramentos da crise pós-quebra do 

Lehman Brothers serão apresentados neste item por meio da exposição de dois 

casos que exemplificam como ocorreu o combate ao risco de contágio no sistema 

financeiro internacional pós-crise, os planos executados nos EUA e as tratativas 

da Zona do Euro até 2013. Sob essa perspectiva, é importante destacar que, com 

os desdobramentos da crise financeira nos EUA, cujo epicentro foi o estouro da 

bolha de crédito Subprime, logo se tornou um problema que assumiu dimensões 

globais. De acordo com Farhi:  

A crise financeira adquiriu contornos sistêmicos a partir da falência do 
Lehman Brothers nos Estados Unidos em setembro de 2008. Essa 
falência acarretou a paralisação das operações interbancárias, e a 
desconfiança dos investidores nos sistemas financeiros se espalhou, 
resultando em um movimento de pânico nos mercados de ações, de 
cambio, de derivativos e de credito, em âmbito global. Essa crise, que 
se desdobrou no mundo todo, revelou-se uma crise do próprio modelo 
neoliberal, em que falharam diferentes princípios, como a eficiência dos 
mercados, inclusive em sua capacidade para se “autorregular”, e a “não 
intervenção” do Estado na economia. (2012, p. 35) 

 

 Em um claro exemplo da teoria de Minsky sendo posta em prática, coube 

aos governos centrais a execução de políticas para conter a deterioração da 

economia. Essa ação, diante de um surto de pânico, causou a paralisia 

generalizada dos mercados e uma brusca deflação de ativos financeiros e 

imobiliários, ficando evidente a ampla injeção de liquidez no mercado, enquanto 

os agentes privados promoviam uma corrida aos mercados de dívida soberana. 

Essa enérgica intervenção do Estado demonstra a importância de um Big Bank e 

a de um Big Government, conforme exposto no capítulo 2.  

De acordo com Reinhart e Rogoff (2009, p. 221), no começo da crise de 

2008, o valor total das hipotecas representavam cerca de 90% do PIB dos EUA. 

Portanto, as dimensões internacionais da crise do Subprime assumiram 

proporções sistêmicas a partir do último trimestre de 2008. Em consequência 

disso, a súbita paralisia nos financiamentos globais logo se estendeu rapidamente 

para as pequenas e médias empresas em todo o mundo, com grandes empresas 

sendo capazes de obter financiamento apenas em termos muito mais caros do 
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que antes da crise. Os governos dos mercados emergentes experimentaram 

stress semelhante (idem, p. 240).  

A partir de meados de 2009, os spreads de crédito soberanos foram 

reduzidos substancialmente por conta de políticas lideradas pelo FMI junto aos 

países ricos, cujos governos coordenaram uma queda nas taxas básicas de juros, 

para combater os efeitos negativos da crise. Segundo Lacerda: 

 Os principais governos e bancos centrais do mundo, literalmente, 
rasgaram seus manuais no intuito de combater os efeitos da crise e 
animar o consumo e os investimentos. Desde o final de 2008, os 
principais bancos centrais – dos Estados Unidos, da zona do euro, da 
Inglaterra e do Japão – reduziram suas taxas básicas nominais de juros 
a quase zero. Adicionalmente injetaram cerca de US$ 10 trilhões na 
economia, visando salvar bancos e empresas do pior. (2013a, p. 27) 

 

3.3.1. TOO BIG TO FAIL AMPLIADO: OS RESGATES PÓS CRISE  

Conforme exposto por Lacerda (2013a), desde que os primeiros sintomas 

da crise foram verificados, os bancos centrais, em ações coordenadas, 

promoveram medidas visando à estabilização dos mercados. No caso específico 

dos EUA, o objetivo era criar condições para que o pânico cessasse e, para isso, 

o FED instituiu uma série de medidas para que a venda de ativos fosse limitada 

ao máximo e o nível de demanda fosse mantido, a fim de impedir a deflação de 

débitos existentes nos balanços dos agentes financeiros. Tendo em vista essas 

condições de mercado, o FED esperava posteriormente estabilizar os mercados 

secundários, o que ocorreu por meio de programas de injeção de liquidez, o 

chamado Quantitative Easing96 (CARDIM DE CARVALHO et al., 2015b, cap. 22). 

Nesse processo, é possível destacar dois programas: o TARP97 (Troubled 

Asset Relief Program – Programa de alívio de ativos problemáticos), instituído em 

Setembro de 2008, com o intuito de adquirir ativos tóxicos existentes no mercado 

e promover a injeção de capital no balanço das instituições americanas; e o 

                                                             
96. Por questões de escopo, não será objeto dessa dissertação detalhar os esses programas de injeção de 

liquidez nos mercados financeiros. 

97. Em junho de 2017, o Congresso Norte-Americano estimou o custo do TARP para os contribuintes em 

USD 33 bilhões (CBO, 2017).  
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TALF98 (Term Asset Backed Securities Loan Facility – Instituição de empréstimo 

de valores mobiliários com prazo de garantia), uma linha de crédito estabelecida 

em Novembro de 2008, sob condições especiais, com a finalidade que as 

instituições tomassem empréstimos para adquirirem determinados tipos de ativos. 

Entretanto, com o cenário de destruição da riqueza mundial se acentuando 

e o aumento das turbulências nos EUA, o recém empossado presidente Barack 

Obama encomenda um novo plano de resgate, a fim de evitar um surto de 

falência generalizada do sistema financeiro e um colapso nos planos de incentivo 

à economia real. Em fevereiro de 2009, os EUA lançaram o Plano Geithner-

Summers99, um pacote de resgate no valor de USD1 trilhão para compras 

periódicas dos ativos securitizados do tipo CDO’s pelo FED (SACHS, 2009).  

De acordo com detalhada exemplificação de Varoufakis (2013, p. 176-179), 

no momento de euforia financeira, um banco B carregava, em seus balanços, um 

saldo de USD 100,00 em CDO’s, que chamaremos de c, e cuja aquisição ocorreu 

de forma alavancada, com 40% em recursos próprios da instituição e o restante, 

60%, emprestados junto ao mercado. Com a crise, as condições de mercado 

deflacionaram o preço de c para 5% do seu preço de aquisição. Pesando que B 

adquiriu volumes expressivos desse ativo, se vendê-lo por menos de USD60, não 

terá saldo para pagar a dívida contraída e terá de declarar falência. Para não 

quebrar, B não liquida suas posições em c, o que desperta o temor no mercado 

sobre sua capacidade em liquidar suas posições em CDO’s tóxicas. Com isso, os 

investidores comecem a vender as ações de B, pressionando também seu valor 

na bolsa. 

Enquanto isso, conforme exposto por Lacerda (2013a), a queda da taxa de 

juros orquestrada pelos governos centrais, juntamente com a injeção de recursos 

via programas de estímulo ao setor, permitiu que B entesourasse todo recurso 

possível para manter-se vivo. Isso agravou ainda mais o quadro de recessão, pois 

os objetivos estatais eram destinar esses recursos para empresas e pessoas. 

                                                             
98. De acordo com o FED NY (2008), o montante originalmente previsto nesse programa era de USD 200 

bilhões, para a compra de títulos lastreados em carteiras de empréstimos de estudantes, pessoais, de 

auto/leasing e de cartão de crédito securitizados. 

99. Nome em homenagem ao ex-secretário do tesouro americano Timothy Geithner e ao ex-diretor do 

conselho econômico nacional da Casa Branca Lawrence Summers, executores do plano. 
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Dessa maneira, o propósito do Plano Geithner-Summers era exatamente 

interromper essa espiral negativa e “limpar” os balanços dos bancos, bem como 

devolver a confiança aos investidores, sob a premissa de que seria necessário 

inventar um valor para esses “ativos que ninguém queria comprar e, logo, não 

tinha preço de mercado. Ainda segundo Varoufakis (2013), essa medida foi 

necessária para prevenir que um eventual reconhecimento dessas perdas nos 

balanços dos bancos, em montantes que excediam consideravelmente seus 

ativos, provocando um colapso em todo o sistema.  

Nesse contexto, foi criado um mercado paralelo em parceria com todos os 

participantes do sistema financeiro (bancos, fundos de hedge, fundos de pensão, 

etc.), para produzir preços simulados para as cotas de fundos CDO, permitindo 

uma ampla reestruturação das contas dos bancos e evitando um novo socorro 

com dinheiro dos contribuintes norte-americanos. Por conta da intrínseca 

interdependência das instituições, conforme a estrutura de mercado comentada 

no item 3.1, o funcionamento do plano demonstrou todo o desafio de “desarmar a 

bomba” da alavancagem financeira construída após a euforia da liquidez e a 

expansão do crédito fácil.  

Considerando-se o exemplo de Varoufakis (2013, p. 176-179)100, o plano 

consistia em criar uma conta fiduciária A, para que outro participante do mercado, 

H (principalmente fundo de hedge ou de pensão), pudesse fazer ofertas por c. 

Essa conta equivale ao valor mais baixo que B pode aceitar para se desfazer dos 

CDO’s, no caso, USD60. Diante disso, a conta era estruturada da seguinte forma: 

H contribui com USD5 para A e o Tesouro dos Estados Unidos aporta o mesmo 

valor. A diferença era integralizada em A por meio de um empréstimo de USD50 

efetuado pelo FED. Após essa estruturação que, segundo Bebchuk (2009), era a 

única solução possível naquele momento de incertezas, o governo organiza 

leilões de vendas de c.  

Com participação de H como comprador, respeitando-se a condição de que 

o preço do maior lance por c respeite um patamar mínimo a fim de se evitar a 

                                                             
100. Optamos em usar esse exemplo e não o apresentado por Sachs (2009) baseado no caso do Citibank 

pois, além da didática, não explicita nenhuma instituição. 
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falência de B. Assim, supondo que H oferte o mínimo (USD60) e vença o leilão, 

isso permitirá que B pague seus credores e encerre sua alavancagem por conta 

da compra de c. E mesmo perdendo o seu próprio capital, a possibilidade de B 

falir por conta de c é evitada. No caso dos fundos H, seu retorno depende das 

condições de revenda de c. Em um cenário bom, à medida que o mercado 

simulado de CDO’s começa a aquecer e atrair outros especuladores, as 

condições de revenda de c melhoram a ponto de permitir que H lucre com a 

venda dos ativos tóxicos sem risco. Já em um cenário ruim, as condições de 

mercado não se alteram e H passa a correr o risco máximo, que é perder seu 

investimento em A (USD5).  

Nesse exemplo de Varoufakis (2013), supondo que o valor máximo que os 

especuladores estejam dispostos a pagar por c, seja USD30, o valor de revenda é 

insuficiente para H repagar o empréstimo junto ao FED (USD50). Em condições 

normais do mercado de crédito, a conta A teria um prejuízo de USD20 junto ao 

FED, a ser coberta além do capital dos sócios H e Tesouro norte-americano. 

Porém como condição para H participar do plano era que o empréstimo fosse da 

modalidade “sem recurso” (non-recourse loan), isso significava que o FED reteria 

para si o dinheiro da venda de c (USD30), mas não teria mecanismos legais para 

reaver dos sócios de A o dinheiro restante do empréstimo. Assim, o Plano não 

impunha qualquer limite para os ganhos dos fundos H (no exemplo, um ganho de 

200%) e limitava a perda ao capital inicial (USD5).  

Essa engenharia financeira era amplamente benéfica aos participantes do 

mercado, pois oferecia o atrativo de assumirem alguns riscos aos quais estavam 

dispostos a correr, em um contexto concebido e administrado pelo governo que 

poderia funcionar e gerar benefícios para todos: os bancos se livrariam das CDOs 

tóxicas sem comprometer a continuidade de seus negócios; os fundos de hedge e 

fundo de pensão teriam a possibilidade de taxas de retorno extremamente 

lucrativas e o governo recuperaria o dinheiro empregado no resgate às 

instituições sem comprometer recursos dos contribuintes (VAROUFAKIS, 2013, p. 

178-179). 
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A crítica ao plano feita por Sachs (2009), Snower (2009), Komlos (2014) e 

Varoufakis (2013) refere-se ao último ponto, pois seria mais um plano concebido 

para potencialmente e desnecessariamente transferir centenas de bilhões de 

dólares de riqueza de contribuintes para bancos, sem avaliar outras 

possibilidades (ROUBINI; MIHN, 2010).Tanto Sachs (2009) quanto Varoufakis 

(2013) ainda alertaram que o plano não coibia a possibilidade de bancos em 

dificuldades criarem veículos de investimento no sistema Shadow Banking, para 

livrar seus balanços dos CDO’s. Assim, quando o Plano surge, as instituições 

imediatamente estabelecem seu próprio fundo de hedge usando parte do dinheiro 

emprestado em um resgate anterior pelo FED e o Tesouro dos Estados Unidos101, 

aderindo indiretamente ao plano para resgatá-lo que, conforme exposição 

anterior, demonstra a ineficácia do plano em “desarmar a bomba” da 

alavancagem financeira do sistema, um dos motores da crise. 

Em decorrência do plano, o sistema financeiro dos EUA sofreu uma rápida 

transformação. Como consequência, segundo Deos, Ramos, Bullio e De 

Mendonça (2015), o sistema vivenciou um novo surto de concentração de ativos 

nas grandes instituições, seja por aquisições de instituições em dificuldade, 

promovida por planos anteriores ou pelo simples fato de os poupadores migrarem 

seus recursos para as SIFIs. Embora elas tenham se tornado sistemicamente 

mais poderosas, isso não significou que se tornaram mais seguras, pois a 

situação de fragilidade pré-crise, com a existência de dois sistemas paralelos, 

ainda é fortemente percebida (FSB, 2017).  

Conforme exposto por Cardim de Carvalho (2015b, cap. 22), as medidas 

tomadas pelas autoridades americanas conseguiram deter o processo de 

deterioração da economia, mas não antes que a crise contagiasse o resto do 

mundo e, mais especialmente, a área euro da União Europeia, onde seus efeitos 

foram agravados pela adoção generalizada de políticas de contração econômica 

chamadas de “austeridade”, conforme abordagem a seguir. 

                                                             
101. O filme “Too big to fail” demonstra perfeitamente esse episódio da crise de 2008, que levou à 

empréstimos para reforço de capital, compra de diversos agentes do mercado por instituições maiores e que 

tem como ícone a quebra do Lehman Brothers. 
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3.3.2. O SONHO EUROPEU SOB AMEAÇA – O RISCO DE CONTÁGIO 

NA ZONA DO EURO 

No caso da Europa, em especial, na Zona do Euro, a situação foi um pouco 

mais dramática que a identificada nos EUA, pois a crise expôs as fragilidades do 

modelo seguido pela própria união monetária. Trata-se de uma crise que primeiro 

repercutiu no setor bancário, logo assumiu contornos de uma crise da dívida 

pública, evidenciando desequilíbrios estruturais da Zona do Euro (CARDIM DE 

CARVALHO, 2012).  

Segundo Constâncio (2012), em decorrência da falência do Lehman 

Brothers, o BCE lançou sua política de “maior apoio ao crédito”, uma série de 

medidas para melhorar o fluxo de crédito acima e além do que poderia ser 

alcançado por meio da política de redução de taxas de juros sozinho. Essas 

medidas incluíram a provisão ilimitada de liquidez por meio de “taxa fixa proposta 

com atribuição total”; provisão de liquidez em prazos alongados de até um ano; e 

a provisão de mais liquidez em moedas estrangeiras para bancos da área do euro 

e de liquidez em euro para outros bancos centrais para que eles pudessem 

fornecer aos seus bancos locais; e um programa de compras de títulos 

cobertos. Como os bancos só podem fazer uso das linhas do BCE se tiverem 

garantias suficientes, a lista de ativos que aceita como garantia também foi estendida. 

Conforme ocorrido nos anos anteriores à crise, o BCE ajustou os critérios 

de elegibilidade de garantias, em vista da evolução do mercado. Essa medida 

visava remediar a evolução de potenciais inconsistências e evitar abusos por 

parte dos participantes do mercado. Com isso, o valor total de garantias 

comercializáveis se avolumou para cerca de 13,5 trilhões de euros, o que 

equivalia a cerca de 150% do PIB da área do euro. Deste total, os bancos da área 

do euro teriam disponíveis em seus balanços por volta de EUR 2,1 trilhões para 

utilização imediata, já aprovados, incluindo também colateral não 

comercializável). Isso criou a margem de manobra necessária para uma provisão 

de liquidez que ascende a cerca de EUR 900 bilhões. 

Segundo Becker e Ivashina (2014, p. 3), logo após o início da crise 

financeira global em 2008, os países da zona do euro experimentaram um 
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período de uma aceleração da emissão de dívida pública que, soberana em 

expansão, foi cada vez mais absorvida pelo setor bancário local, ou seja, 

pertencente ao mesmo país. Entre 2010 e 2013, as participações de dívida 

soberana de bancos nacionais, em oposição a bancos estrangeiros, aumentaram 

em média 5% produto (PIB). Para os autores (idem, p. 2), quando o risco do país 

e os rendimentos das obrigações soberanas aumentam, os governos podem 

recorrer a pressões informais no setor financeiro local para absorver novas 

questões de títulos do governo; em outras palavras, eles podem usar uma forma 

de repressão financeira102: Se o setor financeiro não conseguir captar fundos 

adicionais para comprar dívida pública, essas aquisições só podem ser feitas à 

custa de outros investimentos.  

A repressão financeira não se limitou aos bancos, podendo causar um 

“crowding out” com os empréstimos corporativos, o que pode ser particularmente 

problemática, uma vez que as fontes de recursos para esses empréstimos não 

são facilmente substituídas por outras formas de financiamento. Essa tese é 

compartilhada por Reinhart (2012), ao indicar que os níveis de dívida pública no 

pós-crise, em muitas economias desenvolvidas, em especial o endividamento 

externo, que está em níveis historicamente altos, demandam uma melhor gestão 

da dívida/reestruturação.  

Nesse contexto, segundo a autora, a materialização da repressão 

financeira com um duplo objetivo, o de manter as taxas de juros baixas 

e criar/manter no mercado doméstico a demanda cativa para essas dívidas, 

provavelmente tornou o problema da crise da dívida soberana europeia em algo 

que será apenas a ponta de um iceberg muito grande103. Esse aumento de 

dependência do setor bancário doméstico foi maior para os países com maior 

risco soberano, ou seja, aqueles países cujos governos centrais considerariam a 

repressão financeira – uma forma de inadimplência doméstica – como o mais 

benéfico (BECKER; IVASHINA, 2014, p. 3). 

                                                             
102. O termo nos remete ao conceito de Shaw (1973) e McKinnon (1973) exposto no item 1.1 deste trabalho. 

103. O fato de, em 2017, esse problema ainda estar longe de um desfecho positivo demonstra a relevância 

desse comentário. 
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Por conta disso, quando, em meados de 2010, os países-membros 

fiscalmente sobrecarregados (principalmente os chamados PIIGS – Portugal, 

Itália, Irlanda, Grécia e Espanha)104, começaram a ter dificuldades para financiar 

seus déficits nas mesmas condições pré-crise, próximo ao risco da Alemanha, 

todo bloco europeu ficou em alerta diante da aversão ao risco do mercado. Com a 

retração do apetite dos credores privados à dividas da periferia do Euro, esses 

países-membros ficaram sujeitos a sofrerem uma severa crise de solvência em 

suas dívidas públicas, e que devido à interdependência das posições financeiras 

credoras e devedoras, uma eventual inadimplência afetaria também os bancos 

europeus (DE FREITAS, 2012), detentores de boa parte da dívida.  

Esse cenário de crise de solvência da dívida transformou-se em uma crise 

de liquidez quando a piora nos níveis de crescimento foi sentida e o risco de 

contágio para toda a economia, materializado. Segundo Cardim De Carvalho 

(2012), a absoluta incapacidade de compreensão do que isso significava era 

demonstradapela liderança do BCE e de países como Alemanha, Holanda e 

Áustria, o que retardou a estabilização dos mercados de dívida pública. Assim, 

diante de um quadro em que o próprio projeto europeu estava sob 

questionamentos, esses países passaram a ser socorridos em razão das 

repercussões da crise da dívida nos governos da área do euro. 

Em maio de 2010, o BCE estabeleceu o SMP (Securities Markets 

Programme – Programa de Mercados de Valores Mobiliários), na tentativa de 

resolver o problema de inadimplência. Por intermédio do SMP, os títulos da dívida 

dos países em dificuldade eram comprados, quando detectadas disfunções no 

mercado de dívida, a fim de salvaguardar a transmissão da política monetária a 

todas as partes da união monetária. Essa medida visava também ao risco de 

contágio soberano (CONSTÂNCIO, 2012).  

Apesar de originalmente ser uma solução temporária, esse programa 

contava com uma Sociedade de Propósitos Específicos (SPE), nomeado 

European Financial Stability Facility, doravante chamado de Fundo Europeu de 

                                                             
104. Entre 2010 e 2013, a Grécia, a Irlanda, a Itália, Portugal e a Espanha viram um aumento médio de 19 

pontos percentuais para quase 30% de participação de seus bancos domésticos na dívida soberana bancária 

(BECKER; IVASHINA, 2014). 
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Estabilização Financeira (FEEF). Com a finalidade de contrair empréstimos em 

nome dos países solventes da zona do euro e emprestar para os outros, que 

tinham sido excluídos dos mercados monetários, ou seja, sem liquidez e em 

situação de insolvência, captou valores superiores a EUR 400 bilhões 

(VAROUFAKIS, 2013). 

Ainda segundo Constâncio (2012), a partir do verão de 2011, a crise atingiu 

novos picos, levando o BCE a reagir às desordens do mercado de dívidas 

europeia com a implementação ativa do SMP, com emissões ao longo de todo 

ano e evoluindo até 2013 para se tornar a instituição permanente existente até 

hoje, o Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeiro (ESM). Embora todas 

essas ações alcançassem impactos positivos em linha com os objetivos do BCE e 

dos países-membros da Zona do euro, a forma como essas medidas foram 

usadas para combater o risco de contágio causaram severas perturbações em 

alguns países da área do euro.  

Figura 9 – Medidas de tensão nos mercados financeiros, setor bancário e mercados de 

obrigações soberanas na área do euro (janeiro de 2011 – fevereiro de 2015)105 

 

 

Fonte: ECB (2014, p. 60). 

                                                             
105. “Probabilidade de incumprimento de dois ou mais GCGB” refere-se à probabilidade de default simultâneo 

na amostra de 15 grandes e complexos grupos bancários (GCGB) ao longo do horizonte de 1 ano. 
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Muito embora o BCE tenha acolhido as decisões tomadas pelas 

autoridades da Zona do Euro e, consequentemente, fortalecido um sistema de 

regulamentação do mercado, por meio do FEEF e de seu sucesso, na prática, os 

objetivos alcançados na Europa se assemelham muito com os obtidos com planos 

executados nos EUA: os recursos arrecadados acabaram destinados para 

socorrer os bancos sob riscos de falência, e não para se evitar a insolvência do 

Estados Nacionais e empresas não-financeiras. 

De modo muito mais crítico que no caso dos EUA, conforme apontado por 

Varoufakis (2013, p. 182-183), os empréstimos contraídos pelo fundo ocorriam 

por meio da emissão de eurobônus, títulos europeus, que eram estruturados de 

forma idêntica aos CDO’s norte-americanos, com a diferença de que, no caso 

europeu, os títulos eram emitidos pelo FEEF e lastreados por garantias prestadas 

por cada um dos Estados-Membros da Zona do Euro, na proporção de seu PIB. A 

soma total arrecadada foi então dividida em pequenos “pacotes”, cada um 

contendo uma fatia garantida por cada país da Zona do Euro106.  

Neste ponto, Varoufakis (2013, p. 182-183) é extremamente crítico quanto 

à forma negligente em que os títulos do FEEF foram estruturados como as 

CDO’s, pesando todo o problema que causaram para a economia mundial. Além 

disso, demonstra a elevada ineficiência em usar mecanismos de 

compartilhamento de dívidas, ele estimula o comportamento especulativo dos 

mercados, pois o plano permitiu ao mercado transformar a incerteza em relação 

ao euro em onda de apostas, sob a forma de CDS contra os títulos dos países-

membros europeus, agravando ainda mais a situação pós-crise.  

Esse circuito vicioso ocorria, pois cada país tinha um diferente grau de 

credibilidade, portanto toda vez que um novo Estado Europeu recorria ao fundo 

para interceder junto aos mercados monetários, a emissão era realizada com uma 

taxa de juros diferente. Isso demonstra sérios problemas de concepção do plano, 

pois cada novo país que apresentava dificuldades em emitir suas próprias dívidas, 

sendo forçado a sair dos mercados monetários, fazia com o FEEF forçasse que o 

                                                             
106. A única exceção era a Grécia que fora excluída do mercado monetário antes de o plano ser 

implementado.   
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próximo da lista de mais frágeis contraísse empréstimos a altas taxas de juros em 

nome do último expulso do mercado.  

Isso de fato aconteceu com a Grécia e com a Irlanda, mas somente 

Portugal precisou recorrer ao mercado, em benefício dos irlandeses. Isso permitia 

que especuladores comprassem CDS assegurando-os contra o risco de 

inadimplência dos Estados Europeus, pressionando as taxas de juros a serem 

pagas por novos empréstimos para níveis cada vez mais insustentáveis. Assim, o 

próprio mercado expulsava o próximo país da lista para fora do mercado de 

dívida.  Com mais um país fora do grupo, uma carga maior será compartilhada 

pelos países restantes para garantir as obrigações do fundo. Como isso, os 

mercados focariam imediatamente no novo país “marginal”, que estará tomando 

empréstimos às taxas de juros mais altas dentro do FEEF, a fim de emprestar o 

dinheiro para os países em dificuldade. Dessa maneira, as taxas  subirão 

sucessivamente até que sobrará apenas um grupo das nações tão pequeno 

dentro do fundo, não conseguindo arcar com o ônus da dívida total 

(VAROUFAKIS, 2013, p. 182-183). 

Figura 10 – Evolução do spread dos Credit Default Swaps (CDS) de Cinco Anos e dos 

Bonds para Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha e França107 

 

Fonte: O’KANE (2012, p. 8). 

                                                             
107. As unidades são demonstradas em pontos base. 
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A exposição dos dois casos demonstra o importante papel desempenhado 

pelos Governos e Bancos Centrais, na melhor concepção Minskyana que, de 

forma coordenada, contribuíram para estabilizar a instabilidade financeira, 

incluindo o combate aos riscos de contágio.  Além disso, reforçam os aspectos 

tratados no segundo capítulo sobre a necessidade de reformas estruturais 

efetivas nos sistemas financeiros, limitando o uso de estruturas 

desregulamentadas, a alavancagem e o uso ilimitado de ativos securitizados. 

Com isso, espera-se restaurar a estabilidade econômica, a fim de se evitar crises 

como a de 2008, causadas por problemas de coordenação econômica e abusos 

cometidos pelo setor financeiro desregulamentado.  
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CONCLUSÃO 

 
 

Se todos os economistas fossem postos lado a 

lado, nunca chegariam a uma conclusão.  

George Bernard Shaw 

 

A complexidade de se estudar os dilemas do mundo real é algo que pontua 

qualquer trabalho de economia política, em especial quando ele se propõe a 

discutir os elementos fundamentais que provocaram a crise de 2008, um tema 

ainda atual que envolve múltiplos atores e percepções. Na exposição dos 

elementos necessários para validar a hipótese do trabalho, foram evidenciados os 

malefícios de se pensar a economia sem se considerar a interdependência direta 

entre agentes e sem pesar os potenciais de problemas de coordenação. 

Avaliando a gênese da crise, identificou-se uma falha de fundamentação teórica 

sobre o funcionamento do sistema financeiro, o que corrobora com a hipótese de 

fragilidade e instabilidade financeira de Minsky. 

Essa percepção de que os problemas estruturais do capitalismo são frutos 

de contradições teóricas leva a uma crítica à moderna teoria macroeconômica, 

que não compreende o distanciamento entre os fenômenos reais diante da teoria 

convencional. Por meio de atos e fatos apresentados ao longo desse trabalho, é 

possível dizer que essa lacuna na construção do conhecimento da teoria 

econômica foi responsável pela demora dos gestores de políticas econômicas em 

perceberem os primeiros sintomas da crise e em agir rapidamente antes que ela 

eclodisse em 2008.  

Portanto, foi possível estudar o sistema financeiro sob a hipótese de 

instabilidade e fragilidade financeira de Hyman Minsky, que permite melhor avaliar 

os ciclos de desiquilíbrio inerentes ao capitalismo e comprovar a tese de que as 

causas da crise de 2008 estão baseadas na desregulamentação dos mercados 

financeiros e na dominância da hipótese dos mercados eficientes autorregulados. 

Assim, concluímos que a hipótese desse trabalho, de que as complexas 

inovações financeiras, a alavancagem dos mercados financeiros ocorridos no 



115 
 

pós-Bretton Woods e a desregulamentação ampliaram a fragilidade e a 

instabilidade da economia capitalista é válida. 

Resgatando os temas centrais tratados no trabalho, com o advento das 

desregulamentações no sistema financeiro a partir da década de 1980, o setor 

passa a ser a face mais representativa do capitalismo, reorganizando a forma 

como o sistema econômico funciona e ampliando sua abrangência, permitindo 

que o excedente de capitais gerado fora do sistema financeiro seja drenado para 

ele. Com a intensificação do processo de desregulamentação nos anos 90, houve 

uma rápida expansão dos fluxos internacionais de capitais por meio  de um 

sistema paralelo. Um conjunto de liberalizações causou, nos anos 2000, uma 

ampliação da ineficiência regulatória do sistema e serviu de estímulo adicional ao 

apetite de risco dos mercados, levando a economia quase bancarrota, conforme 

sintomas percebidos com a crise em 2008. 

Essa exposição reforça a tese apontada desde a década de 1970, por 

Hyman Minsky sobre os motivos que levaram à ruina da estabilidade econômica. 

Ao demonstrar, por meio desse trabalho, a imagem atual da economia, é 

impossível não pensar como seria atualmente se suas propostas já tivessem sido 

implementadas. Nesse sentido, apesar de ter falecido em 1996, portanto antes da 

crise, seu pensamento foi recuperado, permitindo que o colapso de 2008, um 

genuíno “Momento Minsky”, fosse intensamente analisado por meio dessa rica e 

atual teoria.  

Além disso, suas formulações sobre o papel do Estado na economia, 

centradas nas figuras do Big Goverment e do Big Bank, como agentes anti-

cíclicos, demonstraram-se não apenas acertadas como também executáveis. 

Diante do arsenal de medidas coordenadas entre os países no imediato pós-crise 

de 2008 e os planos liderados por FED e BCE, objetos dos últimos itens do 

capítulo 3, foi possível demonstrar a instabilidade como consequência natural de 

um processo de fragilização do sistema financeiro. Dessa maneira, podemos 

concluir que a crise apresentou algumas grandes reflexões para serem discutidas:  

1º) O arcabouço regulatório institucional que se mostrou inadequado em 

relação à capacidade de gerir a autorregulação do mercado é uma característica 
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que também precisa ser repensada. Os efeitos da disseminação do risco 

sistêmico causado pela desregulamentação, inovações e alavancagem 

financeiras das economias capitalistas comprovam que as regras de 

funcionamento do sistema financeiro precisam ser modificadas. 

 2º) A necessidade de maior participação institucional do Estado nas 

economias locais, regulando o funcionamento dos mercados e agentes, a fim de 

promover ações anti-cíclicas que inibam o estágio de depressão e quebra, 

conforme visto no ciclo minskyano no capítulo 2. Dessa maneira, a ação 

intervencionista será naturalmente parte do funcionamento natural do sistema e 

não apenas restrita a momentos críticos como visto na crise de 2008. 

3º) A necessidade de se pensar um novo modelo de funcionamento da 

economia capitalista, por meio de uma completa revisão da atual arquitetura 

financeira internacional. Em termos práticos, hoje existe um não-sistema, portanto 

é necessário um novo acordo nos moldes de Bretton Woods.  

Essas ações visam a equilibrar a forma como os fluxos de capitais migram 

por meio das estruturas complexas do sistema, entre os diferentes países e 

diferentes mercados, de forma que a formação de bolhas de preços de ativos 

causados por práticas meramente financeiras possam ser inibidas. Ao mesmo 

tempo, é necessário buscar um modelo ótimo para a intermediação financeira, 

entre os extremos debatidos no item 1.1 (repressão e a liberalização dos 

mercados), de forma que o setor financeiro possa continuar a funcionar como 

indutor da alocação de recursos de investimento na economia real. 

Por fim, conclui-se que uma equilibrada coalização entre países e 

organismos supranacionais geram impactos positivos para o sistema, como 

evidenciado no auge da crise. Entretanto, para se obter resultados duradouros e 

não apenas temporários, é vital que sejam estabelecidas regras de funcionamento 

globais, a fim de evitar que formulações de regulamentos nacionais conflitem 

entre si e impactem o sistema como os pontos vistos no item 1.2, da formação do 

shadow banking system à própria internacionalização da atividade bancária norte-

americana.  
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Esses pontos, à luz da teoria pós-keynesiana construída por Minsky e 

outros autores, permitem imaginar novamente, em termos, uma economia instável 

sendo estabilizada, gerando oportunidades para um ciclo virtuosos e sustentável 

de crescimento econômico. Esse sonho pode se tornar realidade com um Plano 

Bretton Woods II, sob orientação Minskyana.   
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