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CAPíTULO I

O PAPEL E OS LIMITES DA EXPANSÃO RECENTE DO MERCADO DE CAPITAIS: 

UMA NOTA INTRODUTÓRIA

I.1.  INTRODUÇÃO 

Nas duas ultimas décadas do século XX, sistemas financeiros em todo o mundo 

sofreram uma profunda transformação. Novos segmentos, novas práticas, novos produtos e 

novas formas de organização da atividade  emergiram em um contexto de permanente 

inovação técnica e institucional. No centro dessa transformação esteve a expansão dos 

mercados de títulos, em detrimento da pratica bancaria tradicional, de realização de 

empréstimos fundeados na captação de depósitos junto ao publico. Em função desse 

desenvolvimento, a instituição símbolo do novo sistema financeiro passou a ser o banco de 

investimento, cujos contornos, apesar de uma certa perda de definição institucional, 

passaram a ser traçados de forma elástica, encobrindo todo tipo de atividades ligadas aos 

mercados de papéis, desde o aconselhamento de emissão e colocação de títulos ate a 

organização de mercados secundários para os ativos emitidos ou a obtenção de linhas de back 

up de liquidez junto a bancos comerciais para garantir o sucesso dessas operações. 

 As operações de mercado de capitais cresceram tanto naquelas duas décadas que, por 

volta da primeira metade dos anos 1990 um longo debate se abriu na comunidade financeira, 

com a participação de praticantes, autoridades e acadêmicos, sobre o futuro do banco 

comercial. Revistas de prestigio, como The Economist ou Euromoney, passaram a dedicar 

coberturas ou suplementos especiais ao tema do eventual desaparecimento do banco 

comercial, em um contexto de expansão rápida das atividades de captação de recursos nos 

mercados por atacado por essas instituições para aplicação em  compras de papéis para 

carteira própria ou em aplicações em fundos de hedge.

 O debate em torno do hipotético desaparecimento do banco comercial (paralelo a 

discussão sobre a superioridade relativa das formas segmentadas impostas pela Lei  

Glass/Steagal nos Estados Unidos nos anos 30 sobre a organização de bancos universais, na 

linha suíço/alemã) foi alimentado por vários afluentes. Por um lado, a turbulenta década de 

1970 havia revelado a fragilidade dos balanços bancários frente a problemas que a regulação 

prudencial desenhada em reação a Grande Depressão  havia mantido sob controle. Alem 

disso, as profundas mudanças no contexto macroeconômico internacional desde o final da 
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segunda guerra levaram também a obsolescência de instrumentos de gestão político-

econômica, contribuindo para fragilizar ainda mais a atividade financeira, criando 

conjunturas macroeconômicas inesperadas, como a que ficou conhecida como estagflação, 

convivência que se julgava impossível entre inflação relativamente elevada e desemprego 

igualmente elevado. 

 Nesse contexto, algumas iniciativas de política, independentemente de sua correção 

ou não com respeito a seus objetivos declarados, como o combate a inflação, contribuíram 

para agravar o quadro de instabilidade e vulnerabilidade que já se vivia. Notadamente, o 

ativismo monetário descoberto pelas autoridades monetárias dos países mais desenvolvidos 

ao final da década de 1970 deu origem a um período de volatilidade de taxas de juros (no 

contexto do sistema de câmbio flutuante inaugurado ao final da década, resultante do 

colapso do sistema de taxas fixas mas ajustáveis decidido em Bretton Woods), que aumentou 

significativamente a exposição a riscos de instituições dedicadas a transformação de 

maturidades, como é o caso, notadamente, de bancos comerciais.

 Nesse período, por outro lado, desenrola-se um debate político mais amplo, mas de 

profundas implicações para a atividade financeira em particular, a respeito do próprio papel 

do Estado na economia e, em particular, dos limites da intervenção regulatória nos 

mercados, com particular atenção ao mercado financeiro.  O resultado desse debate é 

conhecido: um recuo da participação do Estado na economia, em todo o mundo, no processo 

que se tornou conhecido como de liberalização da economia.
1

  

 Os resultados dessa mudança de postura política foram dramáticos no sistema 

financeiro. Entre eles, esteve a expansão excepcionalmente rápida de mercados financeiros 

resultante de um conjunto de inovações conhecidas coletivamente como securitização. A 

substituição de operações de crédito tradicionais por colocações de títulos a que essas 

inovações genericamente se referiram implicou, mais imediatamente, numa redução 

significativa do custo do capital para os tomadores que puderam se beneficiar delas. Em 

grande parte, o custo visível dessa transformação era o reforço da segmentação do mercado 

de capitais, já’ que o custo da colocação de papéis funciona como um poderoso instrumento 

de exclusão de empresas médias e pequenas, que não podiam senão continuar acessando as 

fontes mais tradicionais de crédito.  Mais recentemente, com a eclosão da crise financeira e 

econômica em fins de 2006, descobriu-se também que outro resultado do processo de 
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securitização foi o aumento de riscos sistêmicos cuja contenção tornou-se um dos objetivos 

mais importantes dos debates entre reguladores financeiros ora em andamento.

 Do ponto de vista da teoria econômica tradicional, esse processo de transformação da 

atividade financeira iniciado com vigor ao final dos anos 1970 era apenas parcialmente 

inteligível. Por um lado, a expansão dos mercados de papéis, em um contexto de intensa 

inovação financeira, correspondia ao interesse de aplicadores financeiros, com base no 

principio genérico que mais escolhas é sempre melhor do que menos escolhas. Assim, 

aplicadores, com a expansão dos mercados de capitais, poderiam escolher entre depósitos 

bancários e, por exemplo, papéis emitidos por empresas ou governos, ou títulos lastreados 

em alguma outra operação financeira, como no caso dos asset-backed securities (ABS). 

 Pelo lado dos tomadores de recursos, a questão era mais difícil, já que a dominância 

do teorema Modigliani/Miller no pensamento ortodoxo de economia faria supor que 

tomadores seriam indiferentes as possibilidades de captação via um instrumento ou outro. A 

manifesta preferência pela captação via títulos, quando esta era possível, só poderia ser 

explicada por variantes mais flexíveis da teoria convencional, como nos modelos de 

informação assimétrica.

 A ativa promoção de inovações financeiras por parte de instituições financeiras, como 

notadamente, mas não exclusivamente, no caso de bancos de investimentos permanece 

sempre um mistério para abordagens teóricas que privilegiem o estudo de situações de 

equilíbrio e onde técnicas, mesmo se institucionais, fazem parte dos dados e não das 

incógnitas de qualquer modelo.

  Finalmente, a fragilidade e a instabilidade do sistema que se erigiu ao final do século 

XX, e que se revelou no espetacular crash financeiro de 2007/2008 nos Estados Unidos, não 

encontraria nenhuma explicação convincente no bojo de teorias que supõem que mercados 

financeiras sejam eficientes (hipótese que mesmo na sua forma mais flexível  equivale a 

assumir a capacidade de auto-ajuste de mercados financeiros), vale dizer estáveis exceto 

frente a ocorrência de choques excepcionalmente violentos, como ficou patente pelo silencio 

dos teóricos dos mercados eficientes depois que a crise atual se revelou.

 Outros paradigmas têm se mostrado, contudo mais eficazes para examinar o processo 

de transformação dos sistemas financeiros iniciado no século anterior. Nessas abordagens, é 

possível explicar a expansão das novas formas de atividade financeira ao final do século XX, 

tanto quanto a acumulação endógena de tensões que fatalmente desembocariam em uma crise 
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como a que se vive atualmente.  Um paradigma que tem se mostrado particularmente 

relevante é a abordagem Keynes/Minsky, que reconhece a possibilidade de que inovações 

financeiras possam realmente criar novas formas de intermediação que reduzam os custos de 

capital para tomadores, tornando o sistema mais eficiente, ao mesmo tempo em que se 

reconhece que, estruturalmente,  na operação normal de mercados financeiros os seus 

participantes tendem a assumir posições financeiras frágeis que tornam crises inevitáveis na 

ausência de intervenção regulatória adequada por parte do Governo e da definição de 

instrumentos capazes de conter as crises que não tenham sido prevenidas pela aplicação da 

regulação prudencial. 

 No que se segue, esses argumentos aqui apresentados sumariamente serão 

explorados com mais vagar. O restante desse capítulo se divide em três seções. Na seção 2, o 

processo de expansão recente das operações de mercados de capitais nos principais sistemas 

financeiros do mundo será descrito em seus aspectos essenciais. Na seção seguinte, uma 

descrição quantitativa da atividade dos mercados de capitais é oferecida, em uma 

perspectiva internacional que sirva para balizar o entendimento dos dois capítulos seguinte 

deste relatório, que tratam dos mercados de ações e de divida no Brasil. Na seção quarta, 

algumas reflexões de natureza teórica são desenvolvidas que permitam não apenas uma 

melhor compreensão dos desenvolvimentos descritos mas também a previsão do que deve 

aguardar esses segmentos no futuro imediato. A seção 5 sumariza o capitulo.   

I.2. A EXPANSÃO DOS MERCADOS DE CAPITAIS NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

 Mercados de títulos eram relativamente raros, e amplamente irrelevantes, mesmo na 

maioria dos países mais avançados ate praticamente o ultimo quarto do século XX. As obvias 

exceções, Estados Unidos e Reino Unido, eram suficientemente incomuns para que sistemas 

financeiros com forte presença desses mercados acabassem sendo conhecidos como o 

“Modelo Anglo-Saxão”.  No restante das economias de mercado, a característica comum a 

todos os sistemas financeiros nacionais, em países  desenvolvidos ou não,  era a presença de 

um sistema bancário, muitas vezes organizado em torno de um numero reduzido de grandes 

instituições, algumas vezes estatais. Bolsas de valores poderiam ser encontradas em um 

numero relativamente grande de países, mas sempre reunindo um numero pequeno de 
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empresas e com baixa liquidez, tornando-as irrelevantes do ponto de vista de mobilização de 

recursos financeiros. 

 A situação mudou, contudo, drasticamente durante a década dos 70. O processo de 

transformação é razoavelmente conhecido em suas linhas centrais.
2

  Os fatores causadores 

das mudanças podem ser agrupados de diversas formas. Nessa seção, identificaremos quatro 

grupos principais de elementos que induziram a transformação dos sistemas financeiros. 

Antes de discutir esses fatores, contudo, é importante que se tenha uma clara imagem dos 

contornos dos sistemas financeiros existentes até o final da década de 70.

 

I.2.1. Sistemas financeiros no período pós-depressão  

  A percepção generalizada nos anos 30 de que a profundidade e duração da crise 

econômica se devia em grande parte a extensão do colapso financeiro que a precedeu levou 

alguns governos de países avançados, notadamente o norte-americano a implementar uma 

serie de reformas regulatórias que aumentaram significativamente o controle das 

autoridades sobre a operação de instituições financeiras.
3 

Acreditava-se que a crise havia se 

iniciado com o crash da Bolsa de Nova York, em 1929, cuja raiz seria a intensa especulação 

com ações e imóveis característica da segunda metade dos anos 20 nos Estados Unidos, 

apoiada, por sua vez, na manipulação de uma massa de investidores despreparados, atraídos 

para mercados de risco pela excepcionalmente atraente remuneração prometida por agentes 

financeiros. O envolvimento dessa massa de aplicadores teria facilitado a manipulação de 

mercado por parte de intermediários financeiros em um contexto marcado por todo tipo de 

conflito de interesses. 

 A presença desses aplicadores, por outro lado, seria um dos elementos explicativos 

do pânico que se segue a queda da bolsa em 1929. A primeira lição tirada dos 

acontecimentos de 1929 foi precisamente a necessidade de uma regulação da operação dos 

mercados de papéis que pudessem garantir, na expressão jurídica consagrada, a integridade 

dos mercados. Esse tipo de regulação garantiria que investidores seriam adequadamente 

informados das características do investimento em títulos, que instituições financeiras não se 

envolveriam em operações marcadas pelo conflito de interesses nem manipulariam a massa 

de investidores sob pretextos enganosos. Fundamentalmente, a regulação aplicada a 

mercados de títulos envolveu a divulgação obrigatória de informações relevantes a 
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aplicadores, a criação de instancias de apelação para investidores que se sentissem 

manipulados por instituições financeiras, e a definição de regras de conduta para essas 

mesmas instituições. A mesma em que essas disposições foram adotadas inclui a criação de 

um organismo de supervisão de mercados de títulos, que serviu de modelo para instituições 

com missão semelhante em todo o mundo, a Securities and Exchanges Commission (SEC).

   O outro componente central da interpretação dos eventos da grande depressão 

referiu-se ao canal de contágio das dificuldades geradas no mercado de títulos para o setor 

bancário , em ultima analise, para o sistema de crédito. O culpado aqui foi identificado como 

o banco universal, forma de organização adotada nos Estados Unidos ate a passagem da lei 

Glass-Steagal em 1933. O banco universal, com divisões operando no mercado de títulos 

(banco de investimentos) e no mercado de empréstimos (banco comercial) teria feito com que 

os problemas sofridos pelos bancos de investimentos se transformassem em dificuldades 

para os bancos comerciais do mesmo grupo, gerando desconfianças no publico com relação a 

solidez dessas instituições e levando, afinal, as corridas bancárias que ocorreram em grande 

escala em 1931 e 1932. As corridas bancárias levaram a quebra de um grande numero de 

bancos, o que por sua vez contribuiu para a acentuada contração verificada na oferta de 

crédito, resultado tanto do fechamento de muitas casas bancárias quanto do aumento vertical 

da preferência pela liquidez dos bancos sobreviventes. Essa retração de crédito, por sua vez, 

teria sido o principal meio de contágio da crise financeira para o setor produtivo da 

economia, gerando o período marcado pelo baixo nível de atividade produtiva e alto 

desemprego que só se encerraria com o inicio da segunda grande guerra e o enorme impulso 

que ela da a demanda agregada, especialmente no caso da economia americana.

 Em função dessa interpretação do contágio, responsabilizando os bancos universais 

pela transmissão dos problemas do mercado de títulos para o mercado de crédito, adotou-se 

como a mais estratégica das medidas regulatórias a segmentação compulsória do sistema 

financeiro, forçando a quebra dos bancos universais em seus dois componentes principais, o 

banco comercial e o banco de investimentos, separando-se de forma drástica o mercado de 

títulos do mercado de crédito.  

 Em alguns casos, como notadamente o caso do Reino Unido, não foi necessário 

estabelecer por via legislativa a obrigatoriedade de segmentação funcional entre instituições 

financeiras, como no caso americano. No Reino Unido, caso raro, esse já era o sistema 

adotado voluntariamente pelo menos pelas instituições financeiras mais importantes. Em 
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outros casos, como no alemão, a segmentação entre atividades de banco comercial e de 

investimento era desnecessária pela absoluta irrelevância dos bancos de investimento e dos 

mercados de títulos. Enquanto nos Estados Unidos, bancos comerciais proviam créditos de 

curto prazo e o mercado de capitais os recursos de longo, no caso alemão, o banco universal 

provia ambos. O que a regulação alemã impôs foi a segmentação no interior de cada 

instituição entre ativos e passivos de curto prazo e ativos e passivos de longo, de modo a 

manter o descasamento de maturidades em intervalos considerados seguros.

 Ainda nos Estados Unidos, algumas providências adicionais importantes foram 

implementadas, particularmente no que se refere ao controle das taxas de juros e da 

competição entre bancos comerciais. Através da regulação Q do Federal Reserve, as taxas de 

juros sobre depósitos a vista foram fixadas em zero, enquanto as taxas de juros sobre 

depósitos a prazo foram submetidas a tetos. Essa medida repousava sobre a noção mais geral 

de que a competição pode ser danosa no caso de bancos, levando-os a oferecer taxas de 

captação mais elevadas quando suas fontes de fundos se contraem, o que os forçam a buscar 

aplicações mais arriscadas que possam cobrir aquelas taxas mais elevadas. Assim, a tentativa 

de superar concorrentes e conquistar depósitos poderia fragilizar o sistema como um todo ao 

induzir as instituições a se expor a investimentos de maior risco. Por esta razão, a regulação 

Q foi adotada, visando a coibir a competição entre bancos através do oferecimento de taxas 

de captação mais altas.

 A regulação Q é importante por ressaltar um aspecto da estratégia regulatória 

dominante no século XX nem sempre percebido adequadamente. A regulação de 

estabilidade sistêmica limitou as escolhas dos bancos mas, em troca, deu-lhes não apenas 

uma rede de segurança, representada não apenas pelo emprestador de ultima instancia como 

também pelo seguro de depósitos, como os protegeu da concorrência, seja de instituições 

financeiras não-bancárias, impedidas de entrada no mercado dos bancos comerciais, seja do 

próprio restante do sistema bancário comercial, cujas estratégias competitivas era 

estritamente vigiadas e limitadas. Consequentemente, no período de desregulação, iniciado 

ao final da década de 70, aos bancos (e a outras instituições financeiras) foram concedidas 

maior latitude de ação, mas também lhes foi retirada a proteção conferida pelas regras 

anteriores.

 Em suma, especialmente no que diz respeito ao sistema bancário comercial, se tinha, 

mesmo em economias financeiramente mais sofisticadas como a americana, um contexto 
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marcado pela baixa competição, pelo descasamento de maturidades e de liquidez contido e 

monitorado pelos supervisores financeiros, de acordo com regras relativamente estritas, e 

pelo isolamento dos riscos gerados em outros segmentos do sistema financeiro.  Alem disso, 

em função das decisões tomadas na Conferencia de Bretton Woods, de 1944, o grau de 

internacionalização das atividades financeiras era bastante baixo, com bancos atuando fora 

de suas praças de origem principalmente no apoio a empresas de seus próprios países, o 

movimento internacional de capitais reduzido pela ampla adoção de controles de capitais, e 

um contexto cambial estável, resultado do sistema de taxas fixas mas ajustáveis de câmbio. 

Nesse período, pode-se dizer que os riscos de intermediação eram contidos em níveis 

bastante baixos, e a estabilidade sistêmica era garantida pela existência de uma rede de 

segurança eficaz. Nos primeiros vinte e cinco anos que se seguem ao final da segunda guerra 

não se testemunha nenhuma crise bancaria importante no mundo desenvolvido, o que 

sugere que a estratégia tenha sido bem sucedida. 

 O envelhecimento e obsolescência da estratégia de regulação descrita não é parte dos 

temas deste capitulo. Na verdade, o que interessa para a discussão presente é a identificação 

das características do sistema as vésperas do movimento de desregulação que tem lugar, com 

grande forca, a partir dos anos 80 porque é a partir dele que as transformações que envolvem 

a expansão dos mercados de títulos se definiram. As causas dessas transformações podem 

ser apresentadas em cinco grupos: i. o crescimento dos riscos de intermediação; ii. a 

emergência de investidores institucionais; iii. a ocorrência de inovações em informática e 

comunicações; e iv. o movimento de desregulação e a globalização financeira.     

I.2.2. O crescimento dos riscos de intermediação 

 A estabilidade sistêmica dos mercados financeiros sofreu uma dura prova a partir do 

final dos anos 1960. Já em meados daquela década, os preços de bens e serviços, que haviam 

se mantido basicamente estáveis por cerca de quinze anos, começaram a subir de forma 

acelerada. Particularmente importante, por atingir a moeda de reserva internacional, a 

inflação em dólar acelerou-se dramaticamente nos últimos anos da década de 1960. A perda 

de valor do dólar representou uma ameaça direta ao sistema cambial criado em Bretton 

Woods. Alem disso, por ser a moeda de referência para a denominação de preços de 

tradables, o dólar, ao se desvalorizar fatalmente induziria um movimento de reajuste de 
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preços desses mesmos tradables, de modo a corrigir seu valor real. A correção abrupta de 

alguns desses preços, na década seguinte, se constituiriam nos choques de oferta, 

coletivamente chamados de “choques do petróleo”, que transmitiram fortes pressões 

inflacionarias para todo o mundo. Alem disso, esses choques deram origem a fortes 

transferências financeiras para países exportadores de petróleo. Essas transferências serviram 

para financiar os déficits de balanço de pagamentos de países importadores, especialmente 

do mundo em desenvolvimento, criando passivos em moeda estrangeira que, finalmente, 

levaram a crises como a da divida de países como Argentina, Brasil e México, já na década de 

80. 

 A inflação americana e os movimentos de capitais que já vinham se expandindo 

desde os anos 60 condenaram o sistema cambial de Bretton Woods a morte. Abre-se então 

um período de volatilidade cambial gerador de fortes incertezas com relação ao 

comportamento dos preços dos ativos negociados internacionalmente.

 Alem da volatilidade cambial, a década de 70 se fecha com um forte choque de taxas 

de juros causado pela substituição, após o segundo choque do petróleo, em 1978, da 

estratégia de política monetária acomodatícia, dominante ate então, por uma política ativista, 

de combate frontal a processos inflacionários através da fixação da taxa básica de juros. Em 

particular, a vigorosa alta de juros aplicava pelo Federal Reserve em 1979, levou os preços de 

ativos financeiros ao caos, em uma conjuntura de forte recessão. Como países diferentes 

sofriam processos inflacionários de intensidade variável, as políticas monetárias nacionais, 

apesar de apontarem praticamente todas na direção do endurecimento, o fizeram em graus 

variados, o que, por sua vez, agravou a já elevada volatilidade cambial.

 Nessas condições, de inflação elevada, mas a taxas diferenciadas, em todos os países 

desenvolvidos, de elevação aguda de juros, mas também a taxas diferenciadas 

nacionalmente, com impactos particulares sobre o nível de atividades e o valor dos ativos de 

capital domésticos, e de volatilidade cambial, intermediários financeiros como os bancos 

comerciais, que internalizam a transformação de maturidades, de moeda e de liquidez vêem-

se repentinamente frente a riscos inadministráveis. A percepção de fragilidade dessas 

instituições se dissemina pelos aplicadores que passam a exigir taxas de captação mais altas, 

muitas vezes superiores ao que o banco captador poderia extrair de seus clientes como taxa 

de empréstimo. O sistema bancário americano é literalmente resgatado pelo governo, já nos 

anos 80. As taxas básicas de juros (federal funds rate) são drasticamente rebaixadas de modo a 
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reduzir o custo de recursos para os bancos enquanto títulos do Tesouro são vendidos a eles 

oferecendo remuneração suficientemente elevada para que a rentabilidade do sistema 

bancário fosse recuperada.

 Evitar o colapso do sistema bancário, no entanto, não faria com que as instituições 

bancárias retomassem a atividade anterior. Na verdade, como se acrescentara mais abaixo, 

isso nem seria possível em função do processo de desregulação da economia que se 

desenvolvia paralelamente no mesmo período. Os bancos teriam de alterar seu modo de 

operação de modo a não se expor novamente a riscos como aqueles vividos no final dos anos 

70. Isso se deu através de dois caminhos principais: por um lado, através do processo de 

securitização; por outro, através do desenvolvimento de um mercado especifico de riscos, 

permitindo que as instituições financeiras adotassem estratégias mais ativas e sofisticadas de 

administração de risco, com a expansão e a diversificação de mercados de derivativos.

 Securitização, como o próprio nome indica, significa a transformação de operações 

antes realizadas através de intermediação financeira em atividade desintermediada. 

Tipicamente, operações de financiamento antes realizadas através da concessão de crédito 

são substituídas por operações de financiamento através da colocação de papéis. Como 

títulos são mais líquidos que contratos de crédito, o custo de capital através da colocação de 

papéis, tudo o mais constante, deve ser menor que o custo de crédito pelo valor do prêmio de 

liquidez.
4

 Este processo de substituição se deu por dois caminhos diversos, cada um com 

implicações importantes seja sobre a determinação do custo do capital, seja através das 

propriedades relativas a estabilidade sistêmica dos mercados financeiros. O primeiro 

caminho, chamado inicialmente por muitos de securitização primária, se referia a substituição 

pura e simples de operações de crédito pela colocação de papéis. Assim, grandes empresas, 

por exemplo, substituíram nessa época a tomada de capital de giro junto a bancos pela 

colocação de commercial papers no mercado monetário. Para este segmento de grandes 

empresas, as operações de crédito bancário foram simplesmente extintas, buscando-se 

recursos diretamente junto a aplicadores, usualmente reunidos em fundos de investimento. 

Os bancos comerciais foram eliminados como fornecedores dessa variedade de crédito, e 

tiveram que encontrar outro papel que lhes permitisse permanecer no mercado, constituído 

geralmente pela provisão de crédito contingente para absorção de papéis nos casos em que o 

mercado não fosse capaz de fazê-lo (back up liquidity).  É possível argumentar que esse 
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processo específico de securitização representou uma inovação positiva para o sistema, dado 

que permitiu reduzir o custo de capital para tomadores (pela eliminação do risco do 

intermediário, que encarece operações de crédito), sem reduzir a remuneração do aplicador, 

e sem criar riscos sistêmicos aparentes, já que, na verdade, em muitos casos, os compradores 

desses papéis podiam manter um descasamento de maturidades em seus balanços menos 

que aquele obtido anteriormente por bancos comerciais. Além disso, a securitização primária 

foi um processo imposto aos bancos, que tiveram de alterar sua forma de funcionamento de 

modo a encontrar algum papel nessa forma de provisão de financiamentos criada 

precisamente para eliminar os custos de intermediação. 

 O outro caminho para securitização, no entanto, não se mostrou igualmente benigno. 

Na verdade, é essa segunda possibilidade que tem sido geralmente identificada como uma 

das raízes da crise financeira atual. Essa alternativa é chamada de securitização secundária e 

se refere não a substituição pura e simples de operações de crédito pela colocação de papéis, 

mas pelo lastreamento da emissões de papéis em contratos gerados em operações de crédito. 

Nesse caso, a operação de crédito continua sendo realizada, mas o intermediário que 

contrata o crédito não o mantém em seu balanço. O contrato tipicamente é vendido a uma 

instituição especialmente criada para absorvê-lo, e onde é agregado a outros de 

características semelhantes para servir como lastro para a emissão de papéis cuja 

remuneração será derivada dos empréstimos originais.  Eventualmente, esses papéis servem, 

por sua vez, como lastro de outros títulos, acumulando obrigações a partir de um dado fluxo 

de caixa originalmente esperado relativo ao contrato de crédito que deu origem a toda a 

estrutura. 

 Como se aprendeu com a crise do financiamento hipotecário americano, esse 

procedimento não apenas não elimina o risco do intermediário, como, na verdade, serve para 

obscurecer de modo geral toda a estrutura de riscos a que essas aplicações estão expostas. A 

acumulação de camadas de securitização (em um processo onde títulos servem de lastro para 

a emissão de mais títulos, em uma seqüência que pode ser indefinidamente longa) serve 

apenas para gerar comissões para originadores e emissores  onde o risco de inadimplência se 

torna crescentemente impossível de calcular. Enquanto se pode argumentar que a 

securitização primária representou uma inovação que oferece ganhos sociais ao aumentar a 

eficiência do processo de financiamento (pela redução do custo de capital e pela contribuição 

a contenção de riscos gerados por descasamentos de balanço), a securitização secundária tem 
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qualidades muito mais duvidosas. Como grande parte da expansão recente dos mercados de 

capitais e deu através da emissão e colocação crescentes de papéis lastreados em outros 

contratos, é duvidoso que se possa afirmar ter representado essa expansão um ganho para a 

sociedade, a ser preservado no futuro. Mais do que uma forma de facilitar o acesso a 

financiamentos, como no caso da securitização primária, a securitização secundária 

representou principalmente um modo de aumentar a alavancagem do sistema financeiro, 

contornando restrições regulatórias, abrindo mais espaço para atividades especulativas e 

aumentando o grau de fragilidade do sistema.

 Um processo semelhante ocorreu com o mercado de derivativos. Ao permitir a 

decomposição e realocação de riscos entre diferentes agentes econômicos, a criação de 

contratos derivativos contribuiu para o desenvolvimento de técnicas mais finas e eficazes de 

administração de risco. No entanto, duas características menos benignas da operação desses 

mercados devem ser notadas. Primeiramente, a de que, na imensa maioria dos casos, a 

negociação com derivativos não elimina riscos, apenas os redistribuem. Em outras palavras, 

é a existência de incertezas fundamentais sobre o futuro que torna operações financeiras 

arriscadas. Derivativos não tornam o futuro mais previsível para a economia. Eles tornam o 

futuro mais previsível para alguns agentes porque outros agentes assumem esses riscos. Em 

outras palavras, para todo comprador de proteção, é preciso que haja um especulador, 

vendendo essa proteção.    

 A segunda característica tem a ver, novamente, com a questão da estabilidade 

sistêmica. Instrumentos derivativos podem ser criados para servir de hedge a contratos 

financeiros determinados, mas podem ser criados também simplesmente para permitir o 

aumento da alavancagem no sistema. Notadamente, opções, por um exemplo, um dos 

derivativos mais amplamente utilizados, são negociados em volume muito superior ao que 

seria justificado pela demanda por hedge de agentes que atuam no mercado financeiro. 

Como apontado recentemente por George Soros, o mesmo ocorre com Credit Default Swaps, 

cujo mercado cresceu a taxas vertiginosas nos anos anteriores a crise. Desse modo, 

paradoxalmente, instrumentos criados para aperfeiçoar a administração de risco e a 

constituição de hedges eficazes, acabou servindo para o aumento do grau de fragilidade do 

sistema financeiro.
5

 Para os fins desse estudo, o que importa, de qualquer forma, é que o crescimento dos 

riscos de intermediação bancaria, do final da década de 60 ao inicio da década de 80, levou 
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ao desenvolvimento de dois processos paralelos, securitização e ampliação do mercado de 

derivativos, que deram grande impulso as operações de mercado de capitais nas décadas 

seguintes, conformando o quadro atual.

I.2.3. Emergência de Investidores Institucionais

As transformações descritas no item anterior explicam o rápido crescimento da oferta 

de papéis no período desde os anos 80. O mercado de títulos não poderia ter crescido com o 

dinamismo que exibiu, no entanto, não tivesse a demanda por esses ativos crescido a taxas 

semelhantes. O que garantiu esse crescimento foi um desenvolvimento paralelo, explicado 

largamente por motivos relativamente independentes daqueles que motivaram a expansão 

da oferta, que foi o crescimento dos investidores institucionais. 

 Investidores institucionais é a denominação que se dá a grupos de investidores 

individuais, reunidos para implementação de uma estratégia coletiva de aplicação. 

Conceitualmente, investidores institucionais não são instituições financeiras, nem são 

incluídos normalmente em estatísticas que cubram as empresas do setor, não obstante a 

natureza cooperativa sugerida pelo conceito original ser largamente uma ficção. Ainda no 

campo conceitual, instituições financeiras não possuem ou criam investidores institucionais, 

apenas facilitam sua existência e oferecem serviços de administração de ativos para os 

investidores individuais que os compõem. 

 Há dois tipos de investidores institucionais: os voltados para aplicações de curto 

prazo, ditas “no mercado monetário”, em papéis cuja principal característica é a alta liquidez 

e exibem um alto grau de substitutibilidade com meios de pagamento; e os voltados para a 

realização de aplicações em ativos de longo prazo, constituídos principalmente pelos fundos 

de pensão e por seguradoras. 

 Fundos de mercado monetário emergiram principalmente nos anos 70, nos Estados 

Unidos, como forma de compensar as restrições impostas pela regulação Q ao pagamento de 

juros sobre depósitos, especialmente sobre depósitos a vista. Tratava-se de criar substitutos 

adequados a depósitos a vista que pudessem, no entanto, pagar juros que pelo menos 

compensassem a desvalorização real da moeda causada pela inflação. A saída encontrada foi 

criar os fundos de mercado monetário, que, não sendo bancos, não se enquadravam nas 

restrições da regulação Q, e nem tampouco enfrentavam restrições na realização de 
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investimentos, seja na constituição de reservas compulsórias, seja no respeito a segmentação 

imposta pela Lei Glass/Steagal. Esses fundos podiam aplicar os recursos reunidos em papéis 

de curtíssimo prazo, cuja liquidez garantisse a conversibilidade em meios de pagamento 

sempre que o aplicador individual o necessitasse, mas que também tivesse a chance de 

ganhar juros enquanto a aplicação estivesse ociosa. Esses fundos passaram a exercer uma 

enorme demanda exatamente por papéis como commercial papers, que passaram assim a 

satisfazer as necessidades de empresas que desejavam captar recursos evitando os bancos e 

dos aplicadores que queriam encontrar formas de investimento liquidas mas que estivessem 

a salvo da deterioração inflacionaria que assolava os depósitos bancários.

 Os investidores institucionais de longo prazo emergiram principalmente da 

percepção, que se instala a partir dos anos 70, de que os sistemas públicos de previdência 

social talvez não fossem capazes no futuro de assegurar os benefícios então oferecidos, em 

função da desaceleração por que passou a economia mundial no período. Grande parte dos 

sistemas nacionais de previdência publica são esquemas Ponzi, em que o pagamento de 

benefícios é assegurado pelas receitas correntes resultantes das contribuições dos membros 

ativos da forca de trabalho. Com o envelhecimento da população, e a desaceleração da 

economia mundial, o sistema seria pressionado pelos dois lados: uma maior demanda pelo 

pagamento de aposentadorias e uma menor oferta de recursos pela redução do ritmo de 

crescimento do emprego.

 Nessas condições, houve um enorme crescimento da procura por algum tipo de 

esquema de previdência privada, origem dos fundos de pensão privados que povoam o 

segmento atualmente. Esses fundos são caracterizados pela longa maturidade das obrigações 

assumidas, o pagamento de anualidades a se iniciar quando o investidor se retira do 

mercado de trabalho e demandam papéis  de duração igualmente longa. Bônus públicos, 

ações de empresas mais solidas, bônus de corporações, etc, são papéis particularmente 

demandados por esses investidores.

 Assim, a emergência de investidores institucionais permitiu criar uma demanda 

vigorosa tanto para papéis de curto quanto de longo prazos, permitindo a expansão desses 

mercados. Uma conseqüência adicional da emergência e expansão de investidores 

institucionais foi a profissionalização da administração de carteiras, o que levou também a 

uma maior demanda por instrumentos de hedge, impulsionando dessa forma também o 

mercado de derivativos. Essa profissionalização, por outro lado, também foi responsável 
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pelo surgimento de características menos benignas desse mercado: porque o desempenho de 

administradores profissionais (serviço muitas vezes supridos por intermediários financeiros, 

como bancos) passou a ser medido por comparação com o comportamento do mercado, 

introduzindo elementos como comportamentos de manada, curto-prazismo, etc, na decisão 

de investir; por outro lado, a busca por bater os benchmarks de modo a estabelecer uma 

posição competitiva no mercado de administração de ativos pode conduzir a adoção de 

estratégias mais especulativas, fragilizando os balanços do fundo e ameaçando a renda 

futura dos seus participantes.

I.2.4. Inovações em informática e tecnologia de comunicações

 Inovações tecnológicas raramente jogam papel central na dinâmica de mercados 

financeiros. Quase todo o tempo, são as inovações institucionais, novas formas de 

contratação, que realmente abrem novas possibilidades de captação e alocação de recursos 

financeiros. No presente, sem dúvida, vive-se uma exceção à regra. O avanço das tecnologias 

de informática e de comunicações se constituiu em condição fundamental para que as 

inovações institucionais mencionadas acima pudessem se viabilizar. Contratos complexos 

como os de alguns derivativos dependem para sua realização da disponibilidade de 

capacidade de computação que só é possível dados os avanços da informática. Também é 

este o caso do “empacotamento” de contratos que permitiram lastrear ABSs, nos processos 

de securitização secundária. 

 Mas não foi apenas o desenvolvimento tecnológico em informática que influenciou 

decisivamente a trajetória das inovações financeiras do fim do século XX. Outra característica 

essencial dessa trajetória, a ser discutida abaixo, é a crescente integração financeira 

internacional, referida comumente como globalização financeira. Enquanto não pode haver 

duvida que a variável fundamental na explicação do processo de globalização consiste no 

movimento de desregulação dos movimentos de capitais, levada a cabo nos anos 80 nas 

economias desenvolvidas e na década seguinte nos países em desenvolvimento, os avanços 

na tecnologia de comunicações, que permitiram a interligação de mercados em tempo real 

foram fundamentais para determinar que a globalização financeira exibisse seu perfil atual. 

 De fato, a combinação dos avanços tecnológicos nas duas áreas citadas alterou 

profundamente não apenas o conjunto de possibilidades abertos a instituições financeiras 
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sediadas em praticamente qualquer praça nacional, como imprimiu novas propriedades 

dinâmicas ao sistema financeiro, notadamente no que concerne aos mecanismos de contágio 

de crises e, assim, no que diz respeito a fatores de estabilidade sistêmica, como a crise 

financeira corrente tem ilustrado de forma dramática.  

 

I.2.5. Desregulação financeira e liberalização das contas de capitais

 A contra-revolução liberal do final dos anos 70, que encontrou sua expressão política 

mais acabada no reaganismo nos Estados Unidos, teve como sua principal bandeira a critica 

a intervenção do Estado na economia nas suas varias formas. Enquanto as causas desse 

processo são complexas e fogem completamente a discussão presente, sua implicação no que 

diz respeito ao funcionamento do sistema financeiro e a expansão dos mercados de capitais 

foi clara e inequívoca. 

 As numerosas restrições a atividade de intermediários financeiros e, em particular, a 

segmentação dos mercados descrita acima, foram gradativamente sendo consideradas não 

apenas como obsoletas, mas, na verdade, como simplesmente equivocadas, fruto de uma 

analise dos eventos da grande depressão que novas pesquisas teriam superado. 

 O conjunto de reformas liberalizantes implementado a partir dos anos 80 foi amplo. 

Medidas de restrição a concorrência, como a regulação Q, foram eliminadas. As barreiras que 

serviam para separar os segmentos do mercado financeiro e, ao mesmo tempo, oferecer 

alguma proteção às instituições financeiras neles operantes, foram gradualmente eliminadas. 

Formas tutelares de supervisão financeira foram sendo substituídas pelos instrumentos 

“amigáveis ao mercado”, atuando por incentivos mais que por compulsão. Bancos 

comerciais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa ocidental, passaram a correr atrás 

dos meios de atuação no que era visto como a fronteira do mercado, os mercados de títulos. 

Isso implicava seja a aquisição de bancos de investimento, seja o (menos provável) 

desenvolvimento interno de divisões dedicadas a essa atividade.    

 O resultado do processo de desregulação mais importante para o tema deste capitulo 

foi a permissão concedida a bancos comerciais e outros intermediários bancários de operar 

nos mercados de títulos, seja em carteira própria, seja em nome de clientes. O modelo “ideal” 

de bancos nessa época era avaliado como sendo o banco universal, que combinava uma forte 

base de captação de depósitos a ancorar a instituição com a atuação ativa nos mercados de 
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títulos, mais dinâmicos e remuneradores. Subsidiariamente, essas instituições poderiam 

também oferecer serviços de administração de riquezas, especialmente no setor de fundos de 

investimentos, e serviços especializados, como o aconselhamento de fusões e aquisições. O 

oferecimento desses serviços se beneficiaria da presença e da expertise de bancos universais 

na atuação no maior numero possível de linhas de negocio disponíveis. 

 Em paralelo a liberalização financeira doméstica, os anos 80 também assistiram ao 

desmantelamento dos últimos controles de capitais adotados no imediato pos guerra nos 

países mais desenvolvidos. Ate certo ponto, esse desmantelamento refletia a resistência de 

alguns países em empregá-los, como no caso de Estados Unidos e Alemanha. Em outros, era 

resultado do aprofundamento de iniciativas de integração, como no caso da Comunidade 

Européia, que tornava inócua a manutenção de controles contra terceiros países. Em alguns 

casos ainda, era apenas o reconhecimento de que em certos casos nacionais, os controles não 

tinham tido muita eficácia. Um motivo geral era a percepção, falsa, de que a adoção de taxas 

de câmbio flexíveis tornava esses controles redundantes. 

 O impacto da liberalização das contas de capitais, que se estendeu, de maneira mais 

incerta e limitada, também a países em desenvolvimento na década seguinte, foi amplo e 

profundo. Certamente, os mercados financeiros são aqueles em que a integração 

internacional é hoje mais alta. Variações de preços de ativos, como aqueles resultantes de 

medidas de política monetária, por exemplo, transmitem-se para todos os mercados 

financeiros nacionais rapidamente. A autonomia de política monetária praticamente 

desapareceu, especialmente no caso de economias emergentes, que se integraram ao sistema 

financeiro internacional em uma posição de subordinação.
6

  

 Por outro lado, especialmente no caso de economias emergentes, mas também com 

relação a economias mais avançadas de menor peso, desenvolvimentos dos mercados 

financeiros domésticos passaram a ser moldados diretamente por movimentos financeiros 

originados no exterior. Notavelmente, mercados de ações, por exemplo, nesses países 

passaram a ter seu comportamento e evolução determinados por investidores estrangeiros, 

dos quais depende a liquidez das bolsas nacionais. Preços de ativos financeiros em geral, 

taxas de juros, etc, passaram a sofrer influencia direta de mercados financeiros estrangeiros, 

dominados pelos impactos dos movimentos de capitais trans-fronteiriços. 

I.2.6. Conclusões parciais
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 A rápida expansão dos mercados de capitais nas principais economias do mundo nos 

últimos trinta anos foi a resposta encontrada para o crescimento vertical dos riscos da 

intermediação bancaria resultante da combinação de volatilidade de preços de bens e 

serviços, preços de ativos, taxas de juros e taxas de câmbio em um cenário de estagnação 

econômica durante a década de 70. Operações com títulos de propriedade e de divida não se 

expandiram apenas vegetativamente. A taxa de crescimento desses mercados foi 

excepcionalmente alta porque ao crescimento normal das operações com a formas 

tradicionais de colocação de papéis somaram-se as operações geradas pelo movimento de 

securitização primária e secundária. O crescimento da emissão de títulos, por sua vez, 

estimulou a atividade nos mercados secundários, organizados ou não, que servem para dar 

liquidez aqueles papéis (já’ que quanto mais ativos esses mercados, maior sua liquidez e, 

consequentemente, maior o prêmio de liquidez atribuído a esses ativos). Pela mesma razão, a 

emissão e o giro de derivativos também se expandiu de modo a, por um lado, prover hedge 

para apoiar a colocação e a negociação dos títulos, e, por outro, permitir a agentes financeiros 

aumentar suas apostas e sua alavancagem. 

 Se os efeitos dessas transformações sobre a atividade financeira foram 

inequivocamente expansivos, seu impacto sobre a economia real é mais ambíguo. É 

certamente razoável argumentar que o impacto da securitização secundária seja positivo, já 

que abre novas possibilidades de financiamento (ainda que com viés favorável a grandes 

empresas tomadoras) a custo de capital menor, ao mesmo tempo em que permite a 

aplicadores não apenas evitar o custo de intermediação como também promover um melhor 

casamento entre seus ativos e passivos. Já’ a securitização secundária oferece ganhos mais 

duvidosos, se é que há realmente algo a ser ganho. A securitização secundária apenas 

multiplica os direitos sobre um mesmo fluxo de caixa básico, gerado pelo contrato subjacente 

a pirâmide de papéis que se erige sobre ele. Há um aumento potencialmente ilimitado de 

alavancagem, um obscurecimento progressivo das características de risco dos contratos na 

base da pirâmide e um aumento do grau de fragilidade do sistema financeiro. Tudo isso 

ocorre sem que haja qualquer beneficio visível para a expansão do financiamento a atividade 

produtiva.

 Esses desenvolvimentos se deram principalmente nas economias mais desenvolvidas 

e não apenas nos chamados modelos anglo-saxões. Os países que adotaram o modelo 
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suíço/alemão também se envolveram em processos semelhantes de mudança e pagam hoje 

preço semelhante por isso ao extraído nas economias americana e inglesa.  Também as 

economias emergentes assistiram uma expansão de seus mercados de capitais, muitas vezes 

decisivamente incentivada por investimentos de aplicadores estrangeiros cuja entrada foi 

permitida em resultado da liberalização das contas de capitais.  

I.3. MERCADOS DE CAPITAIS: ALGUNS INDICADORES DO 

       PROCESSO DE EXPANSÃO 

 A mensuração da atividade em mercados de capitais e sua significância para o 

financiamento da produção, do consumo e do investimento não é uma questão trivial. A 

comparação de taxas de crescimento desses mercados com o crescimento do crédito bancário 

é ainda menos trivial. 

 Informações sobre a colocação de novas emissões informam sobre o acesso de 

tomadores a novas fontes de recursos, mas dados sobre a atividade de mercados secundários 

envolvem dificuldades mais importantes. Para demandantes de títulos, pode não ser 

importante a diferença entre papéis recém-colocados e papéis que já estão girando no 

mercado há mais tempo. Por outro lado, se para a empresa tomadora as transações com 

papéis de sua emissão em mercados secundários não altera seu acesso imediato a novos 

recursos, elas são fundamentais, no entanto, para determinar o prêmio de liquidez que os 

aplicadores reconhecerão como parte da remuneração desses títulos e que, portanto, a 

empresa poderá deduzir do retorno prospectivo oferecido aos investidores e, assim, é um 

determinante essencial do redutor do custo de capital que a colocação de papéis pode 

representar. 

 Não é possível medir diretamente esses prêmios de liquidez. Eles devem ser 

inferidos, na verdade, a partir da atividade em mercados secundários, como bolsas de 

valores. Quanto maior a atividade, maior a liquidez presumida do papel. Há duas 

possibilidades de medida dessa atividade. A primeira, encontrada com mais facilidade nas 

fontes de dados usuais, é o valor da capitalização do mercado do papel, ações em bolsa, por 

exemplo. Esse indicador da’ uma idéia do tamanho potencial do mercado e, espera-se, 

indiretamente de suas atividades. De interesse maior, naturalmente, uma métrica da 
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negociação efetiva de papéis em um dado mercado, como, por exemplo, um indicador de 

giro (turn over). Essa informação, no entanto, é disponibilizada mais raramente.

 A tabela I.1 informa a dimensão dos diversos segmentos do mercado financeiro nas 

principais áreas econômicas, medida em termos do valor de estoques dos ativos em cada 

segmento. A tabela confirma o que se espera com relação a economia americana, onde o 

valor da capitalização do mercado de ações somado ao valor do estoque de títulos privados 

de divida é quase quatro vezes superior ao total dos ativos bancários. O “modelo” europeu, 

se bem menos acentuado que o americano, é também identificável com facilidade: os ativos 

bancários superam com folga o valor da capitalização nas bolsas européias somado ao 

estoque de títulos privados de divida. O caráter anglo- saxão do “modelo” inglês não é 

discernível nessa tabela, contudo, exibindo o Reino Unido um perfil semelhante ao japonês.

Tabela I.1 - Indicadores de Dimensão de Mercados Financeiros

Países Desenvolvidos (em bilhões de dólares) – 2007

Pública Privada

Área Euro 10.040,10 7.606,40 15.397,80 35.097,10

Reino Unido 3.851,70 913,5 2.928,00 11.655

Estados Unidos 19.922,30 6.595,90 23.728,30 11.194,10

Japão 4.663,80 7.147,70 2.066,00 10.086,90

Fonte: IMF, Global Financial Stability Report, abril de 2009, tabela 3.

Zona/País

Estoques de Dívida
Ativos 

Bancários

Capitalização do 

Merc. de Ações

 A tabela I.2 apresenta as mesmas informações, agora referentes a mercados 

emergentes. Aparentemente, as principais regiões apresentam todas perfil semelhante e em 

todas o mercado de capitais parece ter importância similar ao crédito bancário, um resultado, 

a primeira vista, contra-intuitivo. É preciso ter cautela, contudo, com essa informação, pois é 

muito provável que em economias emergentes a distinção entre valor de capitalização das 

bolsas de valores e o valor do giro de ações seja mais significativo que nos países 

desenvolvidos.

Tabela I.2 - Indicadores de Dimensão de Mercados Financeiros

Países Emergentes (em bilhões de dólares) – 2007
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Pública Privada

Ásia 13.782,70 2.645,80 1.826,90 11.620,20

América Latina 2.292,20 1.456,50 628,6 2.260,80

Europa Oriental 2.417,60 770,4 176,9 2.177,00

Fonte: IMF, Global Financial Stability Report, abril de 2009, tabela 3.

Zona/País

Capitalização do 

Merc. de Ações

Estoques de Dívida
Ativos 

Bancários

 Como discutido na seção anterior, o crescimento das operações com mercados de 

capitais não foi gradual. Ao contrario, há uma inflexão clara na década de 80, com o recuo do 

crédito bancário e sua substituição parcial pela colocação de papéis. A tabela I.3 mostra como 

foi abrupto esse processo, especialmente no caso de economias que adotavam o chamado 

sistema financeiro baseado em bancos, como a Alemanha, o Japão e a França.

Tabela I.3 - Passivo das Empresas (percentagem do total)

R.U. USA Alemanha Japão França

Merc Monetário

1970 - 0,7 0,8 - -

1980 0,3 1,2 0,4 - -

1990 0,6 1,9 0,1 2,6 1,3

2000 0,9 1,5 0,4 1,4 1,4

Empréstimos

1970 18,8 17,3 58,8 74,3 36,2

1980 26,5 19,8 68,5 71,9 44,6

1990 35,7 21,3 67,4 80,4 25,8

2000 22,5 11,1 42,8 50,9 16,1

Bônus

1970 8,0 15,4 4,2 3,8 4,4

1980 2,3 17,4 2,8 3,8 5,2

1990 5,4 18,7 3,0 6,4 4,1

2000 6,5 13,2 1,3 10,9 3,4

Ações

1970 59,9 65,7 36,2 21,9 59,5

1980 48,4 57,0 28,3 24,3 50,2

1990 58,4 49,5 29,6 10,6 68,8

2000 70,2 67,5 55,4 36,8 79,0

Fonte: J. Byrne e E.P. Davis, Financial Structure. Na Investigation of Sectoral 

Balance Sheets in the G7, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 

tabela 4.3 (p.  78)

Categoria
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As tabelas I.4 e I.5 apresentam estimativas realizadas pelo McKinsey Global Institute 

da composição da riqueza financeira agregada nas principais áreas econômicas mais 

avançadas (tabela I.4) e emergentes (tabela I.5) no ano de 2006. Nessas tabelas, entre os itens 

da riqueza financeira de cada país ou área está incluído também o valor do estoque de divida 

publica. Novamente, um contraste agudo aparece entre as economias americana e da área 

euro. Na primeira, o valor do estoque combinado de ações e de títulos privados de divida 

chega a 70% da riqueza financeira do país, mas na área euro chega a apenas 55%. Já no caso 

japonês, o item mais importante é a divida publica, que cresceu rapidamente com a 

ocorrência de repetidos déficits públicos na década de 90, em que o governo japonês tentava 

combater a prolongada depressão sofrida pelo país.

Tabela I.4 - Ativos Financeiros por Região

Países Desenvolvidos - 2006 (percentuais do total)

Pública Privada

Área Euro 35 36 11 18

Reino Unido 23 32 17 27

Estados Unidos 38 25 8 29

Japão 24 10 35 31

Fonte: McKinsey Global Institute, Mapping Globalk Capital Markets

Fourth Annual Report, Janeiro de 2008, p. 19

Zona/País Ações

Títulos de Dívida
Depósitos 

Bancários

 O cenário é mais variado entre países emergentes. Como seria provavelmente de se 

esperar, as economias em transição do leste europeu, onde a atividade financeira é 

relativamente recente, o ativo de preferência do país são os depósitos bancários. O mesmo 

ocorre na China, por razoes semelhantes, alem da renda per capita do país ser ainda baixa, o 

que normalmente é associado a uma demanda preferencial por depósitos bancários. Esta 

expectativa, aliás, se repete no caso da India, onde uma forte demanda por depósitos coexiste 

com uma enorme participação da propriedade de ações, superior mesmo ao coeficiente 

encontrado nos Estados Unidos (mostrado na tabela I.4).

Tabela I.5 - Ativos Financeiros por Região

Países Emergentes - 2006 (percentuais do total)
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Pública Privada

América Latina 34 11 26 28

Europa Oriental 29 3 25 43

Ásia Emergente 33 19 17 31

China 30 5 10 55

India 45 2 17 36

Fonte: McKinsey Global Institute, Mapping Globalk Capital Markets

Fourth Annual Report, Janeiro de 2008, p. 19

Ações

Títulos de Dívida
Depósitos 

Bancários

Zona/País

 Grande parte da literatura sobre os temas tratados aqui volta-se para a avaliação das 

virtudes relativas de sistemas financeiros baseados em crédito e em mercado de capitais. 

Tema correlato que também concentra as atenções da literatura é o da convergência ou não 

dos dois sistemas. O objetivo dessa seção é, porem, bem mais modesto. O que se busca é 

ilustrar a tendência, que parece inegável, como informado nas tabelas exibidas, ao 

crescimento das operações de mercado de capitais nas ultimas duas a três décadas em todas 

as principais economias capitalistas, ai incluídas as economias emergentes. 

 É importante não perder de vista que, em qualquer economia, a principal fonte de 

financiamento das empresas (para não falar de consumidores, onde isto é incontroverso) são 

os lucros acumulados.
7 

Alem disso, o apelo a uma ou outra fonte de financiamento pode 

depender de políticas e estratégias de governança corporativa, como se vera’ a seguir. 

Finalmente, a relevância e a probabilidade de continuidade dos padrões de financiamento 

perseguidos nas ultimas décadas claramente devera depender da profundidade dos 

impactos da atual crise financeira sobre as empresas. Em qualquer caso, consideradas essas 

qualificações, e outras que se poderia acrescentar, os dados parecem todos apontar na 

mesma direção: as operações de financiamento externo as empresas moveram-se 

decisivamente em direção a colocação de papéis em mercados de capitais nas ultimas três 

décadas e, por outro lado, a demanda por ativos financeiros por parte dos aplicadores 

também voltou-se prioritariamente para títulos, de propriedade e de divida, públicos e 

privados no mesmo período.

I.4. PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
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   Sumariamente, alem dos fundos internos resultantes da retenção de lucros, 

empresas podem recorrer a duas fontes de recursos externos, bancos e mercados de capitais. 

Caro recorram à colocação de papéis nos mercados de capitais, há ainda que escolher entre a 

emissão de títulos de propriedade (equities) e títulos de dívida. Finalmente, no caso do apelo 

à emissão de títulos de dívida, a empresa deve decidir-se entre a colocação de papéis de 

menor ou de maior maturidade. 

As raízes da diferenciação de fontes de recursos para o financiamento da atividade 

empresarial são discutidas principalmente na literatura sobre finanças corporativas. Na 

teoria convencional, essa discussão gira em torno do teorema Modigliani/Miller (MM), 

segundo o qual, em condições de concorrência perfeita, plena informação e ausência de 

custos de transação (inclusive a incidência de impostos de qualquer natureza sobre 

operações de financiamento), a origem do capital não influencia o valor da empresa e, 

portanto, não tem influência sobre a decisão de investir.
8 

A explicação desse resultado se 

apóia na proposição de que se alguma fonte de recursos impõe menores custos de captação 

para as empresas (sob a forma de uma dada taxa de juros, por exemplo), a demanda por ela 

aumentará, fazendo com que o preço de recursos dessa origem suba até o ponto em que o 

custo de capital dali proveniente se iguale às outras fontes.    

A popularidade do teorema Modigliani/Miller seria surpreendente à primeira vista, 

já que “[t]alvez a mais clara descoberta empírica emergindo da pesquisa sobre investimento 

nos últimos quinze anos aproximadamente é a de que essa [teorema MM] proposição teórica 

é falsa.” (Stein, 2003, p. 127) No entanto, a estranheza deve se dissipar quando se leva em 

conta a observação de Hahn de que as teorias de equilíbrio geral walrasianas (das quais MM 

é uma aplicação particular) não buscam explicar fenômenos empíricos. Nas palavras de 

Hahn, “a explicação mais óbvia de porque alguém estuda essa teoria [walrasiana], que 

sabidamente conflita com os fatos, é que esse alguém não está interessado em descrição em 

nenhum sentido.” Pouco adiante, Hahn explica: 

“Quando a proposição é feita – e a proposição é tão velha quanto Adam Smith – de 

que uma miríade de agentes auto-centrados deixados a si mesmos levará a uma disposição 

coerente e eficiente de recursos econômicos, Arrow and Debreu [a versão moderna de 

modelos walrasianos] mostram como o mundo teria de parecer para que a proposição 

estivesse correta. Fazendo isso, eles provêem o caminhos mais potente de falsificação das 

proposições.” (Hahn, 1984, p. 136)
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 Hipóteses como a MM estão na raiz de proposições como a Hipótese dos Mercados 

Eficientes ou modelos como o de Fama, no qual se mostra que a intermediação financeira em 

si não exerce qualquer influência sobre o investimento das firmas e a todo um conjunto de 

idéias não apenas contra-intuitivas, mas também, na verdade, contra-factuais. O trabalho do 

qual este relatório faz parte, porém, tem intuito descritivo, no sentido de Hahn, isto é, volta-

se para a análise empiricamente fundada. Por essa razão, a enorme literatura derivada de 

MM tem pouco interesse para o que se segue. Duas vertentes principais se originaram do 

debate sobre MM: por um lado, uma reflexão de natureza mais teórica buscou identificar e 

explorar as principais causas de falsificação do teorema, chegando à proposição de que são 

as assimetrias de informação que se constituem na mais importante das imperfeições 

eliminadas por hipótese do cenário MM; em paralelo, outra literatura, de caráter mais 

empirista, buscou nos procedimentos de financiamento das empresas hipóteses alternativas 

de explicação da diversidade de fontes de financiamento.

 Os trabalhos que desenvolveram a hipótese da assimetria de informações assumem 

que a imperfeição mais importante do mercado financeiro é a diferença de acesso às 

informações relevantes por parte de diferentes grupos de agentes, que se relacionam entre si 

através de vários níveis de representação. A assimetria de informações cria a necessidade de 

monitorar-se representantes (como explorado em modelos agente/principal) para o que se 

criam diversos mecanismos de variada eficiência informacional e custo de operação. Assim, 

como explica Senbet (1998, p. 152), três imperfeições principais, desse ponto de vista, tornam 

o arcabouço MM inútil para a análise das decisões de financiamento das empresas: i. a 

assimetria informacional propriamente dita, que leva à investigação das vantagens líquidas 

relativas de diferentes esquemas de monitoramente, que vão do apelo a intermediários 

financeiros (que se julga exibirem economias de escala nessa função) à formulação de termos 

contratuais em títulos de dívida ou de propriedade que incentivem as firmas a preservarem 

os interesses do aplicador; ii. problemas de representação e de “carona” (free-ridership), dada 

a natureza da informação como bem público que torna difícil encontrar soluções de mercado 

para sua provisão; iii. a capacidade de negociar soluções nos casos de estresse financeiro da 

empresa tomadora nos diversos canais de financiamento, onde intermediários financeiros 

parecem gozar de vantagens em comparação com investidores em papéis.

 A segunda linha de reflexão citada é a derivada mais diretamente da observação 

empírica do comportamento financeiro das empresas. Estudos voltados para a estrutura 
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micro-econômica de mercados de recursos voltados para a avaliação da habilidade (e dos 

custos) de formas específicas de organização e operação desses mercados em descobrir 

preços de equilíbrio (compatibilizar oferta e demanda), qual o papel de intermediários em 

contraste com o de corretores, a existência de market-makers e a estabilidade desses mercados, 

etc. (Stoll, 2003).

 Também nessa categoria, encontramos, modelos que explicam a diversidade de 

canais de financiamento não por características dos mercados financeiros específicos, mas 

por características das empresas tomadoras. Uma família de modelos bastante influente 

nessa direção são os de hierarquia de fontes de financiamento (pecking-order theories of capital 

structure), que buscam identificar preferências das empresas por cada fonte de recursos. 

Myers (2003), um dos criadores dessa abordagem, sugere que essa teoria se apóia em quatro 

pilares: i. as firmas preferem financiamento interno ao externo
9

; ii. Dividendos são 

“relativamente rígidos” (sticky), de modo que a firma não tem o poder de redirigi-los para o 

financiamento de suas atividades, fazendo com que variações de seus gastos tenham de ser 

financiados com apelo a recursos externos; iii. se fundos externos são necessários para 

investiemnto de capital, as empresas emitirão primeiro o títulos mais seguro (e, assim, mais 

barato), dívida antes de ações, mas emitirão ações também se as necessidades de capital 

superarem o obtido com a colocação de títulos de dívida; iv. “a taxa de endividamento da 

empresa, assim, refletirá sua necessidade cumulativa de financiamento externo”. (Stoll, 2003, 

p. 235)

 Uma visão alternativa da determinação dos preços de ativos (e, assim, dos custos de 

capital associados às diversas fontes de recursos), que não tem MM como referência 

relevante, se deriva do modelo de determinação das taxas próprias de juros proposto por 

Keynes, no capítulo 17 de sua Teoria Geral.
10 

Reduzido à sua forma mais simples, o modelo 

estabelece que o valor de um ativo qualquer depende dos retornos monetários esperados que 

ofereça ao seu detentor e do seu prêmio de liquidez. É nesta ultima variável que reside a 

originalidade da abordagem. O prêmio de liquidez é o valor do seguro implícito no valor do 

ativo. Liquidez é uma medida da conversibilidade de um ativo em outro, e envolve duas 

dimensões principais: tempo e conservação de valor. Um ativo é tanto mais líquido quanto 

menor o tempo que seu detentor necessitar para convertê-lo em outro, à menor perda de 

valor de mercado possível. Em outras palavras, o prêmio de liquidez depende da demanda 

de reserva que se possa presumir por aquele ativo em caso do detentor quiser vendê-lo.
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 É impossível exagerar-se a importância do conceito de liquidez nessa abordagem. É 

também difícil de exagerar-se a sua complexidade, dadas suas múltiplas dimensões. Como 

explicitado no projeto desta pesquisa (e no seu marco inicial), o tema será tratado em 

separado, no segundo relatório parcial. Mas a noção intuitiva não é difícil de se captar, nem a 

proposição central que dela se deriva: fontes alternativas de capital serão tanto mais caras 

para a empresa quanto menor for a liquidez do instrumento utilizado e maior for a incerteza 

que cerca as decisões do aplicador de recursos quanto à sua eventual necessidade de venda 

desse instrumento.  No caso do crédito bancário, por exemplo, os contratos de empréstimos, 

tradicionalmente, têm baixa liquidez. O banco compensa essa desvantagem, por outro lado, 

pela coleta de informações que tornem a necessidade esperada de venda desses 

instrumentos. Se bem sucedido, o custo cobrado por recursos será competitivo com outras 

formas de captação. A empresa pode colocar títulos no mercado, que terão maior liquidez, 

mas poderão estar cercados por maiores incertezas, por exemplo. Instrumentos adicionais, 

como derivativos, podem ser criados para tornar canais menos líquidos em fontes mais 

competitivas, etc.

 Minsky (1975, capítulos 4 e 5), se apóia em Keynes e também em Kalecki
11

, para 

observar que quando a necessidade de recursos das empresas para investimentos supera o 

volume de lucros retidos (que também Minsky assume que as empresas prefiram) o prêmio 

de liquidez varia com a escala do financiamento, para um dado estado de confiança.
12

  

 Desta teoria resulta uma proposição inequívoca a respeito dos custos de fontes 

alternativas de capital e, portanto, da decisão das empresas quanto ao perfil de seus 

financiamentos: o custo do capital em cada fonte especifica dependerá do prêmio de liquidez 

associado a cada uma. Esse prêmio de liquidez não apenas é diferenciado segundo as 

diferentes categorias de ativos e varia também de forma indiferenciada quando as condições 

gerais da economia e, em particular, o estado de confiança varia. A dinâmica do prêmio de 

liquidez será explorada, contudo, no segundo relatório parcial.

 Resta, contudo, uma questão. A discussão acima se volta para a dimensão 

microeconômica do problema do financiamento, isto é, a escolha das firmas por diferentes 

fontes de recursos. Há também alguma questão macroeconômica envolvida nesse debate?

 Na verdade, há um intenso debate de natureza mais macroeconômica a respeito das 

vantagens relativas de sistemas baseados em crédito bancário ou em mercado de capitais. 

Esse debate tem suas origens no estudo de Gerschenkron da superação do atraso em 
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economias retardatárias como, notadamente, a alemã no final do século XIX.
13 

Para muitos, 

Gerschenkron teria provado a superioridade de sistemas baseados em crédito sobre sistemas 

baseados em mercados de capitais. Para outros, o rápido crescimento da economia americana 

no final do século XX demonstraria o oposto, a superioridade de sistemas financeiros em que 

o mercado de capitais fosse ativo no estimulo à inovação e ao investimento, como no caso 

das práticas de venture capital.

 Essa questão permanece essencialmente em aberto. A literatura oferece muitos 

trabalhos ricos em caracterizações de casos e períodos específicos, mas pobres na sua 

possibilidade de generalização e formulação de teorias. É possível que a posição de Levine, 

de que “bancos e mercados de ações possam prover serviços financeiros diferentes, ainda 

que complementares” (Levine, 1998, p. 177) seja correta ou, pelo menos, um compromisso 

razoável dadas as limitações correntes da pesquisa sobre o tema.

I.5. CONCLUSÃO

 A intenção do presente capítulo é oferecer um contexto para a caracterização 

detalhada do mercado de títulos brasileiro que será encontrada nos dois capítulos que se 

seguem.  Nesse sentido, buscamos mostrar que a rápida expansão dos mercados de capitais 

nas últimas décadas, testemunhada no Brasil, foi, na verdade, um reflexo de um processo de 

mudança ocorrido na economia mundial. Em grande parte, esses mercados se expandiram 

em função das dificuldades encontradas pelo sistema bancário, especialmente o americano, 

na década de 70, quando os riscos da intermediação financeira tradicional cresceram de 

forma dramática. Um enorme conjunto de inovações financeiras foi implementado desde 

então, algumas mais construtivas, como pode ser o caso da securitização primária, outras 

nem tanto, como ocorre com a securitização secundária, cujo único resultado parece ser o 

aumento da opacidade dos mercados e da fragilidade do sistema financeiro.

 Naturalmente, no sistema financeiro, como em qualquer outro setor de uma 

economia capitalista, inovações são implementadas não pela sua contribuição ao bem estar 

da sociedade, mas pela perspectiva de ganhos que oferece aos inovadores. A natureza mais 

ou menos construtiva do arranjo operacional resultante se estabelece a posteriori. No caso de 

sistemas financeiros, inovações que fragilizam os mercados sem oferecer ganhos que 

compensem essa fragilidade podem criar grandes riscos, como agora se testemunha com a 
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corrente crise financeira. Por isso mesmo, não é possível abrir mão da regulação financeira, 

nem reduzir o seu papel, como foi o caso a partir do movimento de liberalização financeira 

iniciado em finais dos anos 70.

 Por outro lado, em um contexto de regulação e supervisão financeiras atentas e 

eficazes, é possível que transformações como a representada pela expansão dos mercados de 

capitais nos últimos trinta anos, possam contribuir para a melhoria das condições de 

financiamento das empresas, ao lhes oferecer um conjunto maior de escolhas de fontes. 
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1

. Esse recuo da participação do Estado foi mais qualitativo que quantitativo. Em questão esteve principalmente a 

legitimidade ou, pelo menos, a eficiência da intervenção regulatória do Estado na economia, levando ao processo 

de desregulação, particularmente a desregulação financeira. Em muitos países, onde a propriedade estatal de 

meios de produção era importante, movimentos de privatização desses meios de produção também foi comum. A 

participação do Estado na economia através de suas compras, contudo, manteve-se basicamente estável, tendo 

inclusive crescido em períodos de regime de política macroeconômica nominalmente conservadora, como o 

período Reagan ou, mais recentemente, o período Bush (jr), nos Estados Unidos. Cf IMF WEO VER DADOS)    

2 

Para uma apresentação mais detalhada do processo de transformação aqui referido, veja-se Carvalho (1997) e 

(1998). Para uma descrição mais especificamente da economia brasileira, veja-se Hermann (2002). 

3 

A interpretação das causas da depressão que subjaz à estratégia regulatória adotada nos primeiros anos do New 

Deal é discutida em detalhes em Carvalho (em publicação).

4 

Como observou Bryan (2000), p. 174, “[t]he cost of an intermediation system based upon the securitization 

processes is less than 50 basis point for most financial product lines. If you look at mutual funds going to 

commercial paper, the cost of the system is much less than than even 50 basis points. By contrast, banks require 

nearly 400 or 500 basis points of net interest margin to operate theur business system. It cannot be done for less 

than 200 basis points because that is the cost of equity capital, plus the regulatory costs, plus irreducible operating 

expenses.” 

5 

A visão radicalmente crítica de Soros desse processo de securitização e negociação com derivativos é detalhada 

em Soros (2008).

6 

Economias emergentes não emitem moedas que sejam aceitas como meio de pagamento internacional, como 

referência de preços de tradables ou como moeda de reserva. Em conseqüência, sua latitude de operações tende a 

ser drasticamente reduzida, aceitando desenvolvimentos externos, com pouca chance de influenciá-los. Este é o 

sentido da expressão inserção subordinada usada no texto. 

7 

Veja-se, por exemplo, entre incontaveis referências, Corbett and Jenkinson (1998), pagina 107, tabela 5.1, onde se 

mostra que, no periodo 1970/94, fundos internos responderam por 79% do financiamento das empresas na 

Alemanha, 70% no Japao, 93% no Reino Unido e 96% nos Estados Unidos.

8 

Uma exposição formal bastante clara do teorema Modigliani/Miller, dentre milhares disponíveis na literatura 

sobre finanças corporativas, é oferecida em Myers (2003), pp. 218/221). Como explica Myers, a intuição 

econômica por trás do “teorema” é simples: “O valor de uma pizza não depende do modo como é fatiada.” (id., 

pp. 219/220). Uma apresentação informal do seu conteúdo, por um de seus criadores, se encontra em Modigliani 

(2001), pp. 88/89. 

9 

Essa hipótese é velha conhecida das teorias da firma, particularmente das firmas oligopólicas. Veja-se, por 

exemplo, novamente dentre numerosas fontes, Eichner (1980). Myers justifica a hipótese no contexto da teoria de 

assimetria de informações, onde recursos internos são mais baratos porque a empresa conhece a si mesma melhor 

que aplicadores externos, de modo que o custo do capital externo seria mais alto que o obtido internamente. Em 

teoria de oligopólio, por outro lado, frequentemente se argumenta com a suposição de que executivos de 

empresas tentam manter o controle sobre as decisões das empresas em suas mãos, evitando assim o apelo a fontes 

externas que poderiam limitar esse poder. 

10 

Veja-se Keynes (2007), capítulo 17. A teoria de Keynes foi detalhada e aprofundada por Kahn (1972), capítulo 4, 

Robinson (1979), e Kaldor (1980), capítulos 1 e 2. Veja-se também Carvalho (1992), capítulo 5. 

11 

Kalecki (1971, capítulo 9) oferece uma alternativa a MM, ao distinguir entre os riscos associados a capitais 

originados internamente e externamente às empresas, no modelo que ficou conhecido (infelizmente menos do 

que merece) como o do risco crescente. Minsky incorpora e desenvolve esse conceito, adicionando ao “risco do 

emprestador”, discutido por Kalecki também o “risco do tomador”.

12 

O estado de confiança é uma medida proposta por Keynes para avaliar-se as incertezas que cercam as decisões 

dos agentes em um dado momento. Veja-se Keynes (2007), pp. 148/149. 

13 

Veja-se Gerschenkron (1962), especialmente capítulo 1.


