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CAPÍTULO 11  

INSTABILIDADE FINANCEIRA: CICLO DE CRÉDITO 

“No primeiro dia, Deus criou o sol – então, o diabo contra-atacou e criou a 
queimadura de sol. No segundo dia, Deus criou o sexo. Em resposta, o diabo 

criou o casamento. No terceiro dia, Deus criou um economista. Este foi golpe duro 
para o diabo, mas, afinal, depois de muito pensar,  

ele criou um segundo economista!” 

11.1. Introdução 

 Minsky desenvolve teoria para explicar porque a economia flutua, 
mostrando que a instabilidade e  a incoerência exibidas periodicamente estão 
relacionadas com o desenvolvimento da fragilidade das estruturas financeiras. 
Ocorre normalmente, em economias capitalistas, no curso do financiamento da 
aquisição de ativos de capital, isto é, do investimento.  

 "A principal razão por que nossa economia comporta-se de diferentes 
maneiras, em diversos períodos, é que as práticas financeiras e a estrutura de 
compromissos financeiros variam. As práticas financeiras resultam em pagamento 
de obrigações incorporadas em contratos, que refletem as condições do mercado 
e as expectativas predominantes quando foram negociados e assinados. Os 
pagamentos das obrigações importam em dívida e são cumpridos à medida que a 
economia se move através do tempo. O comportamento e, particularmente, a 
estabilidade da economia mudam, assim como a relação do pagamento das 
obrigações com os fundos disponíveis para pagamentos varia, e a complexidade 
dos arranjos financeiros se desenvolve" 1. 

 As fontes de mudança surgem de:  

 oportunidades lucrativas abertas às inovações financeiras, dado certo conjunto 
de instituições e regras;  

 impulso para inovar as práticas financeiras em busca de lucros por famílias, 
empresários e banqueiros;  

 intervenções legislativas e administrativas por governos e bancos centrais.  

 Se, com a passagem do tempo, o comportamento da economia muda, o 
fundamento intelectual de determinada legislação pode ser superado. Com o 
tempo, a legislação, e as instituições e costumes que ela criou, podem perder a 
legitimidade e advir alguma onda de desregulação. A modelagem do processo de 

                                            
1 MINSKY, Hyman. Stabilizing an Unstable Economy. New Haven/London, Yale University Press, 
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fragilidade financeira, por Minsky, como se verá, enfatiza a base institucional 2, 
para exame das decisões de portfólio e restrições de crédito, que conformam 
algum ciclo monetário. 

 Para analisar como as obrigações financeiras afetam a economia é 
necessário observar as unidades econômicas em termos de seus fluxos de caixa. 
Uma defasagem da sincronização entre os pagamentos contratuais dos débitos e 
as receitas operacionais pode surgir, na relação bancos-empresas, quando 
posições em ativos de longo prazo são financiados por passivos de  curto prazo. 

 Nesta breve introdução às idéias de Minsky já se destacam alguns 
conceitos-chave para entender seu pensamento. A abordagem da decisão de 
investir como parte integrante da composição do portfólio, em estado de 
incerteza, é peça central da análise de Minsky. A fonte das flutuações cíclicas 
está na instabilidade do investimento. A origem desta está na incerteza que cerca 
as decisões dos indivíduos e das firmas, numa economia capitalista. A incerteza 
surge porque essas decisões são descentralizadas, não-coordenadas, e podem 
resultar em processos de geração de incoerências, através de confronto de 
planos incompatíveis. 

 Neste capítulo, apresentaremos, inicialmente, conceitos básicos, que são 
necessários para o entendimento do processo de fragilização financeira. Depois, 
caracterizaremos as posturas financeiras dos agentes econômicos. A partir do 
exame da decisão de empréstimo, veremos o processo de “instabilização da 
estabilidade”, inclusive discutindo a elevação do grau de fragilidade financeira. 
Finalmente, teremos a visão do Minsky sobre o papel do Big Bank (Banco 
Central) e do Big Government (governo federal), no ciclo de crédito. Concluiremos 
com questionamento da aplicação da hipótese da instabilidade financeira, 
elaborada por Minsky, à realidade contemporânea. 

 

                                            
2 Em artigo autobiográfico, Minsky revela o início da influência institucionalista em sua obra. "A 

experiência na Alemanha [onde serviu, no primeiro semestre de 1946, na Divisão de Estatística do 
Governo Militar americano] - e as interações com Saposs [David Saposs, chefe dessa Divisão, 
conhecido economista trabalhista, discípulo de John R. Commons, um grande economista 
institucionalista norte-americano] - imprimiu em mim a importância das instituições específicas e 
circunstâncias históricas sobre o que acontece no mundo. Desde esse tempo, penso eu ter 
entendido que abstrações teóricas são necessárias para ajustar o raciocínio - mas teoria abstrata é o 
início da análise econômica séria, não o produto final" . Em sua opinião, "se eu decidisse, o curso 
padrão americano em economia seria eliminado e economia seria introduzida no contexto de 
ciências sociais e história. A maneira americana usual de ensinar economia molda economistas 
americanos que são bem treinados mas pobremente educados". MINSKY, Hyman. Beginnings. in 
KREGEL, J. A. (ed.). Recollections of Eminent Economists. London, Macmillan Press, 1988. p. 
170/172. 
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11.2. Decisão de portfólio 

 A principal causa da instabilidade está na decisão quanto à composição 
e financiamento do portfólio de cada agente. A cada momento esta decisão conta 
com novas informações e cenários do futuro. Minsky introduz as relações 
financeiras na teoria de investimento keynesiana. Ao incorporar a estrutura do 
passivo, ou seja, o financiamento da posição dos ativos, apresenta superação do 
capítulo 17 da Teoria Geral de Keynes, onde há a ausência explícita das relações 
financeiras das unidades econômicas que transacionam entre si. Na decisão de 
portfólio, Keynes enfatiza como escolher ativos em situação de economia de 
mercado de capitais. Minsky incorpora também como financiar a retenção ou a 
propriedade dos ativos no caso de economia do endividamento. 

 Com Minsky, há a introdução dos passivos na discussão. Interessa não só 
a estrutura dos ativos, mas também como se dá o seu financiamento, verificando 
a composição passiva. Cada unidade econômica é caracterizada por como, no 
seu fluxo de caixa, compatibiliza as datas e os valores dos pagamentos com as 
datas em que espera receitas suficientes, para cumpri-los. O fluxo de caixa de 
cada agente reflete, portanto, a tentativa de compatibilização do custo de 
financiamento em seu passivo com a expectativa de retorno de seu ativo. 

 A decisão de portfólio pode ser vista como a compatibilização de fluxos 
de entrada de caixa (receita e/ou crédito) com os fluxos de saída de recursos, 
para cumprir compromissos contratuais.  

 Os fluxos de entrada e de saída eram expectativas, que se firmaram em 
contratos. Mas, enquanto os retornos dos ativos continuam incertos, os 
pagamentos dos passivos contratados tornaram-se certos, pois, caso não sejam 
efetuados, o contratante sofre penalidades. O risco é de bancarrota, com 
exclusão do jogo econômico. 

 O conceito de fragilidade financeira surge dessa operação. Significa o 
grau de prudência no endividamento dos agentes econômicos que constituem o 
sistema financeiro, seja por critério de liquidez, isto é, disponibilidade de caixa, 
seja por solvência, ou seja, capacidade de pagamento.  

 Se a taxa de juros real, em relação aos preços dos produtos da firma, se 
eleva demasiadamente e o retorno líquido do investimento não a compensa, 
agrava-se a fragilidade financeira. Está é dada pela relação entre o custo do 
serviço da dívida e o rendimento esperado.  

  



 222 

A capacidade de pagamento do devedor é função de:  

 vendas da produção corrente e/ou de ativos patrimoniais;  

 grau de endividamento;  

 prazo da dívida;  

 custo da dívida: taxa de juros, correção cambial, correção monetária. 

 Verifica-se que as finanças de determinado agente não são só função de 
seu comportamento microeconômico. Estão interrelacionadas com os diversos 
mercados, que configuram sistema instável. 

 A capacidade de saldar obrigações por parte de devedor depende de: 

1. o desempenho do mercado de seus produtos ou fluxo de lucro;  

2. o comportamento do mercado financeiro, onde coloca títulos de dívida;  

3. os preços (flutuantes) dos ativos, no mercado secundário. 

 

11.3. Posturas financeiras 

 Charles Ponzi foi além da mera especulação. O nome desse “audacioso 
bostoniano” tornou-se sinônimo da autotapeação financeira. Galbraith, em seu 
livro sobre a crise de 1929, ironicamente, conta que “Ponzi acreditava nas 
vizinhanças boas, compactas: vendeu 23 lotes por acre” (...) “perto de 
Jacksonville” – ficavam a cerca de 100 km a oeste da cidade! “O boom [imobiliário] 
da Flórida foi a primeira indicação da disposição de ânimo da década de 20 e a 
convicção de que Deus desejava que a classe média americana fosse rica”. Foi 
quando começou-se a construir um mundo de simulação especulativa, habitado 
não por gente que precisa ser persuadida a acreditar, mas por gente que quer 
desculpa por acreditar. No caso da Flórida, Ponzi percebeu que a afluência desse 
tipo de crente seria tão grande que as praias, os brejos, os pântanos e as terras 
cobertas de mato, tudo isso castigado por sol inclemente e varrido por “eventuais” 
furacões, teriam valor... 

 A perícia de Ponzi foi lidar com a característica da obsessão especulativa, 
percebendo que, à medida que o tempo passa, a tendência para enxergar além do 
simples fato dos valores crescentes em relação aos fundamentos, ou seja, as 
razões das quais ele depende, vai diminuindo. Não há por que não fazer isso, pois 
o número de pessoas que compram na expectativa de vender com lucro continua 
a aumentar em ritmo tal que mantém os preços em ascensão. Só quando o 
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aparecimento de compradores novos, tão essencial à realidade dos preços em 
elevação, declina, o impulso especulativo se dissipa. 

 As atividades exacerbadamente especulativas de Ponzi erigiam-se sobre 
dívidas crescentes. Adotando métodos legais ou não, não cumpria o pagamento 
nem do principal, nem dos juros. Construía e detonava "correntes da felicidade", 
que eram "pirâmides" invertidas que se sustentavam enquanto novas entradas 
cobrissem as saídas de caixas e se desmoronavam quando rompia algum "elo 
mais fraco"3. Não alcançou prosperidade, mas, para a posteridade, tornou-se 
símbolo de postura financeira encontrada entre agentes econômicos4. 

As posturas financeiras referem-se à combinação dos fluxos de entrada e 
de saída de caixa das unidades decisórias.   

  Na postura defensiva, a composição do portfólio visa, essencialmente, a 
manutenção da solvência, com os valores patrimoniais do ativo sendo superiores 
aos valores do passivo e as receitas previstas maiores do que os pagamentos a 
serem efetuados.  

  Na postura especulativa, os valores patrimoniais do ativo são também 
superiores aos valores do passivo, mas assume-se insolvabilidades temporárias, 
com as receitas não cobrindo o principal (a amortização), embora os juros das 
dívidas (obrigações de curto prazo) continuem sendo pagos. Os agentes, que 
assumem tal postura, especulam com a possibilidade de serem refinanciados. 

  Na postura Ponzi, as dívidas são emitidas para serem "roladas" – e os 
credores “enrolados”... Os agentes têm a expectativa de que, a partir de certo 
momento, com eventos e taxas de juros favoráveis, os fluxos de receitas cobrirão 
pagamentos necessários, para validação das dívidas pendentes. 

                                            
3  Na Albânia, surgiu “cadeia da felicidade” com promessa de lucro fácil envolveu aplicações financeiras 
de parte significativa da população. Sua ruptura e a perda generalizada da riqueza fictícia detonaram uma 
rebelião popular contra o governo, acusado de envolvimento com a “corrente”. No Brasil, houve construtora, 
contando inclusive com crédito de banco oficial, para rolagem de suas dívidas, envolveu cerca de 42 mil 
famílias com promessas de atender “o sonho da casa própria” a relativamente baixo custo. Para isso, 
retrocedeu até ao escambo, pois, na falta de dinheiro, fazia troca direta de apartamentos por espécie, 
qualquer mercadoria do comprador com alguma liquidez. Até que “o sonho acabou”... 
4  Minsky; op. cit.; p. 207. 
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São características dos passivos dos agentes: 

 hedgers: predominam dívidas de longo prazo e fartos recursos próprios; ficam 
a salvo do mercado financeiro, se o mercado de bens operar como se espera; 

 especulativos: os ativos de longo prazo financiados via obrigações de curto 
prazo, determinando contínua recontratação do passivo; têm a expectativa de 
obter no futuro fluxo de caixa suficiente, para amortizar a dívida. 

 Ponzi: suas dívidas crescem em termos absolutos, porque seu serviço não é 
atendido; os novos empréstimos necessários para pagar juros são 
incorporados ao principal. 

 Um exemplo de postura financeira Ponzi é a adotada pela previdência 
social em regime de repartição, aquele em que as contribuições correntes da 
população economicamente ativa pagam as pensões da população inativa. Essa 
transferência de renda é viável até que fatores demográficos como o aumento da 
esperança de vida, a diminuição da taxa de fecundidade, o envelhecimento da 
população, conjunturais como a elevação da taxa de desemprego, e/ou 
estruturais como o maior grau de informalidade no mercado de trabalho, 
provocam crescentes déficits, detonando a crise da previdência social. 

Uma solução, apontada por muitos analistas do problema, é incentivar o 
uso do regime de capitalização, pelo menos na previdência privada complementar. 
Há dois tipos de planos de capitalização, os de benefícios definidos e os de 
contribuição definida. Os primeiros caracterizam-se pela fixação do valor dos 
benefícios a serem pagos, ficando as contribuições, tanto do empregador, quanto 
do empregado, como fator variável. Vice-versa, os últimos caracterizam-se pela 
fixação do valor das contribuições, ficando variável o valor dos benefícios futuros, 
na medida que dependerá da capitalização das contribuições. 

 Esses dois tipos de fundos de pensão diferem na distribuição de risco entre 
a empresa-patrocinadora e o empregado-participante. No plano de benefício 
definido, o patrocinador se compromete a pagar aos participantes pensão 
relacionada aos ganhos profissionais, recebidos durante suas carreiras, tal como 
predeterminada porcentagem do salário final, sujeita à ponderação dos anos de 
serviços na empresa. Então, os participantes trocam parte dos salários correntes 
por pensões futuras, pagas pelo fundo constituído e com capitalização à taxa 
média de retorno em longo prazo no mercado de capitais. As patrocinadoras 
arcam com o risco do investimento, pagando os benefícios compromissados, 
mesmo se o fundo se mostrar insuficiente. Na prática, usualmente, essa 
insuficiência é antecipada, quando os ativos declinam seu valor ou os passivos 
elevam, mantendo sempre um balanço atuarial. Nesse caso, a postura financeira 
da empresa patrocinadora de plano de benefício definido é especulativa. 



 225 

A característica de compartilhamento do risco está ausente dos esquemas 
dos planos de contribuição definida, onde as contribuições são fixadas e os 
benefícios variam com os retornos do mercado de capitais: todo o risco é 
assumido pelo empregado-participante. No caso de crash na bolsa de valores, 
justo no ano da aposentadoria, tal risco do plano de contribuição definida pode ser 
extremamente severo. Essa possibilidade, sem dúvida, dificulta a adesão dos 
empregados da empresa-patrocinadora, que propõe esse plano como parte de 
sua política de recursos humanos, de planejamento tributário ou mesmo de 
autofinanciamento. A postura financeira da empresa-patrocinadora de plano de 
contribuição definida é defensiva. 

Outro exemplo clássico de postura financeira especulativa é a adotada, por 
definição, pelos bancos. Devido a sua especialização, eles descolam os prazos de 
suas aplicações, principalmente em empréstimos, dos prazos de suas captações, 
pois têm condições de, diariamente, se refinanciarem junto ao mercado financeiro. 

O interesse maior nessa caracterização de posturas financeiras é verificar o 
predomínio de cada qual, ao longo do ciclo de crédito. De acordo com a 
volatilidade dos valores dos ativos, nos diversos mercados, os agentes 
econômicos podem assumir, mesmo involuntariamente, uma ou outra postura 
financeira. Depende do funcionamento dos mercados: 

 defensiva = f( normalidade do mercado de bens e fatores de produção ) 

 especulativa = f( normalidade do mercado financeiro ) 

 Ponzi = f( apoio do mercado financeiro ) 
 
11.4. Processo de “instabilização da estabilidade” 

 O processo de instabilização da economia é visto sob dois pontos de 
vista distintos quanto ao financiamento do investimento: o do devedor e o do 
credor.  

 A decisão de empréstimo depende de: 

• risco do tomador de empréstimos quanto à rentabilidade esperada  

• risco do emprestador quanto à insuficiência da margem de garantia, no caso 
do tomador não pagar sua dívida.   

 Se o risco do devedor está associado à incerteza referente ao retorno do 
próprio ativo financiado em sua compra, o risco do credor envolve esta incerteza  
acrescida do risco do tomador não pagar nas condições estipuladas em contrato. 
Este risco do credor tem de ser compensado não só com a taxa de juro imposta 
em cada contrato, além do encurtamento de prazo, como também com certa 
margem de segurança, expressa por colateral sob forma de ativo em garantia. 
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  As opções de fundos de terceiros são a emissão de novas ações e os 
contratos de empréstimos. No caso desta última opção, o decisivo é a aversão ao 
risco do credor e/ou do devedor, quando há aumento dos fundos externos em 
relação aos fundos internos. A idéia é análoga ao princípio do risco crescente, de 
Kalecki. 

 O risco do devedor envolve dois aspectos:  

1. a taxa de retorno de qualquer capital é inversamente proporcional à 
acumulação de riqueza.  

2. aumento da participação relativa do investimento financiado por endividamento 
provoca reavaliação subjetiva da margem de segurança.  

 Nesse caso, cai a taxa de desconto atribuída aos ganhos esperados. Isto, 
por sua vez, implica na queda do preço de demanda do ativo de capital. Esta é 
a taxa de retorno de um ativo representada pela seguinte fórmula: q - c + l + a, 
onde  q é o rendimento, c, o custo de manutenção ou de financiamento, l, a 
liquidez, a, a variação patrimonial, avaliado ou cotado a preço de mercado. 
Naquele caso, cai o valor presente do fluxo de caixa esperado proveniente de sua 
utilização: q - c. 

 A elevação do preço de oferta do ativo de capital, isto é, o custo de 
reposição ou preço de indução para produzi-lo, ocorre por causa do adicional com 
valor capitalizado do fluxo de caixa destinado aos compromissos financeiros. 
Estes são elevados com a maior parcela do investimento financiada 
externamente.  

 O maior preço de demanda do bem de capital face ao preço de indução da 
decisão de produção de bem de capital é a causa primária da variação positiva do 
investimento. O boom de investimentos ocorre quando há menor aversão ao 
risco e maior uso da margem ociosa da capacidade de endividamento. O aumento 
do grau de endividamento expressa a variação do uso de fundos externos face 
aos fundos internos. Há maior pressão da demanda e aumento dos preços dos 
ativos retidos. 

 O bom desempenho econômico e as altas taxas de retorno do capital 
aplicado conduz a um clima de expectativas otimistas. Os baixos riscos de 
endividamento avaliados pelos credores e devedores dão margem a que os 
investimentos sejam sustentados por criação endógena de dinheiro através do 
crédito bancário. O período de tranqüilidade financeira e prosperidade econômica 
tende a levar à redução da margem de garantia requerida pelos bancos e a 
aumentar o grau de alavancagem financeira das empresas não-financeiras, 
subestimando-se os futuros riscos do financiamento externo em relação ao uso de 
fundos internos. 
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 Quando se eleva o fluxo de caixa referente ao pagamento de 
compromissos financeiros diante do fluxo de receita esperada, é sintoma da 
diminuição do grau de prudência no endividamento. Com o aumento relativo dos 
encargos financeiros, há maior dependência de refinanciamento por parte das 
empresas endividadas, independentemente do nível da taxa de juros. Na 
expansão, com a necessidade de crédito, se as autoridades monetárias tentam 
regulamentar a relação entre os bancos e seus clientes, o interesse mútuo de 
mutuantes e mutuários resulta em inovações financeiras fora do controle do 
Banco Central. Há criação endógena de moeda. 

 Ao longo desse boom, as margens de segurança requeridas na concessão 
de crédito são diminuídas. A estrutura de ativos aponta na direção de maior grau 
de especialização em bens de capital, caindo a parcela relativa dos ativos mais 
líquidos perante aos menos líquidos. A decisão de investimento através da 
aquisição de ativo de capital, para propiciar maior fluxo de caixa (q), implica em 
decisão de portfolio, em que a emissão de dívidas significa aumento do fluxo de 
obrigações (c sendo tanto custos de retenção de ativos quanto custos financeiros) 
e menor grau de liquidez (l) no portfolio, por causa da revenda dos ativos líquidos, 
para aquela aquisição.  

 Aumenta, portanto, a imobilização dos balanços das firmas, que passam a 
ter menor margem de manobra frente às novas necessidades de refinanciamento. 
Para honrar os compromissos financeiros, eleva-se a dependência de crédito de  
curto prazo em relação à capacidade de pagamento com receitas correntes. Os 
períodos de boom dos ciclos econômicos, enfim, são caracterizados por maior 
grau de endividamento. 

Seqüência causal do processo de “instabilização da estabilidade”, que 
ocorre no ciclo de expansão:  

1. expectativas correspondidas e contratos cumpridos;  

2. diminuição das exigências de margens de segurança;  

3. aumento do prazo das aplicações produtivas, investimentos que têm longo 
prazo de maturação, financiados com base em endividamento de curto prazo; 

4. elevação da renovação de empréstimo e da recontratação de captação 
bancária; 

5. abreviação dos prazos de pagamento e aumento dos juros; 

6. aumento da freqüência de pagamentos para saldar débitos que vão vencendo;  

7. maior necessidade de liquidez; 

8. aumento do prêmio para se abandonar a liquidez (a taxa de juros). 
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 Assim, mesmo sem choque exógeno, pode haver reversão endógena, 
devido à maior necessidade de liquidez não ser atendida com taxa de juros 
compatível com o fluxo de caixa. Isto pode ocorrer por problema de avaliação 
econômico-financeira, ou seja, revisão das expectativas quanto ao risco do credor 
e do devedor, na relação entre banqueiros e clientes, devido ao menor ritmo de 
vendas, no mercado de bens e serviços. 

 A inversão do ciclo de expansão pode se dar em função de  

• aumento percentual do estoque de dívida face ao saldo de fundos próprios 
e/ou  

• o aumento do fluxo do serviço da dívida face ao fluxo de receitas.  

 Além destas receitas correntes, obtidas no mercado de bens e serviços, o 
devedor pode buscar fundos para cumprir os compromissos financeiros através 
de duas alternativas. Via refinanciamentos o torna dependente do comportamento 
do mercado financeiro. Ou por meio da liquidação de seu patrimônio imobilizado 
(ou aplicado) no mercado de ativos.  

 Se a taxa de juros sobe, as unidades especulativas tentam se refinanciar ou 
vender ativos, o que, se for realizado simultânea e agregadamente, abaixa seus 
preços. Menores lucros comprometem mais o fluxo de caixa e podem levar outras 
unidades à necessidade de refinanciarem a dívida e, se não conseguirem saldar 
os débitos que vão vencendo, também venderem ativos e assim sucessivamente. 
Elevação do grau de fragilidade financeira com iliquidez e insolvência de 
empresas endividadas resulta em processo de passagem do predomínio do 
agente hedge para o especulativo, com risco de alcançar o do Ponzi. 

A insolvência das unidades especulativas e Ponzi, provocada pela elevação 
exógena da taxa de juros, atinge indiretamente as hedges. Isto ocorre tanto com a 
queda da demanda de bens dos agentes especulativos e Ponzi, quanto a crise 
detonada no lado real, quanto com a queda dos preços dos ativos colocados à 
venda para saldar débitos. 

 A venda de ativos, para obtenção de "caixa", se generalizada, pode 
provocar queda nos preços dos ativos, inclusive resultar em menor margem de 
garantia em termos reais, e desencadear a reversão de expectativas para novas 
decisões de investir. A queda do preço de demanda dos ativos de capital, 
inclusive das cotações das ações, induz as aquisições de controle acionário de 
plantas existentes. Há revisão das decisões de novos investimentos, pois os 
gastos com preços de oferta de bens de capital tornam-se maiores do que o preço 
de comprar o já existente, ou seja, maiores do que os gastos com fusões, 
aquisições e associações com empresas existentes.  

 Com a queda dos gastos em investimentos e, consequentemente, da 
demanda efetiva, surge processo de deflação dos débitos. Os recursos 



 229 

disponíveis são utilizados para saldar as dívidas e/ou adquirir ativos mais líquidos. 
A preferência pela liquidez, sob forma de moeda e quase-moeda, resulta da 
reavaliação subjetiva dos agentes econômicos quanto à estrutura de seus 
passivos. Em ajustamento financeiro, as firmas devedoras se dedicam a processo 
de alongamento do perfil da dívida, buscando funding para trocar dívida de  curto 
prazo por dívida de longo prazo. 

 Não só os empresários devedores, mas também os banqueiros credores 
revêem suas posições.  

 O estado de crédito descreve as expectativas dos credores em relação 
aos negócios de seus clientes.  

 A revisão das expectativas conduz a novas avaliações subjetivas, que 
expressam a dúvida quanto à capacidade de honrar as dívidas por parte de seus 
clientes. Pioram as condições de crédito em termos de prazo, exigências de 
garantias e custo. O resultado é a diminuição do grau de alavancagem financeira 
das firmas.  

 O grau de alavancagem financeira expressa a medida em que o 
endividamento financia operações ativas das empresas, elevando a taxa de 
retorno sobre os capitais próprios correspondentes. A alavancagem financeira é 
positiva quando o uso de capitais de terceiros impõe custos inferiores ao 
rendimento obtido com seu uso. 

 A deterioração das condições de crédito, portanto, é decisiva. Na verdade, 
a preferência pela liquidez, que eleva a taxa de juros, e a flutuação do 
investimento, porque a demanda insatisfeita por crédito a  curto prazo conduz à 
venda generalizada e à queda dos preços dos ativos, expressam dois aspectos 
do mesmo fenômeno de reação face à quebra do estado de confiança que se 
mantinha na expansão. Os preços dos ativos de capital e dos títulos financeiros 
são voláteis, ao longo do ciclo completo. 

 Em suma, as configurações incoerentes resultantes de planos 
incompatíveis das empresas não-financeiras e das instituições financeiras com 
atuação própria refletem a divergência de expectativas quanto às margens de 
segurança. A elevação do risco do credor e do tomador de crédito acaba por 
produzir queda na demanda por investimento, com reflexo no desemprego e na 
renda, conduzindo a economia a período de recessão. 

 A hipótese da instabilidade financeira, de Minsky, apoia-se em dois 
aspectos do processo de fragilidade financeira. Do lado passivo, o encarecimento 
do serviço da dívida e sua necessidade de rolagem provocam pressão de 
liquidação dos valores dos ativos. Do lado ativo, a queda dos lucros conduz à 
deterioração da capacidade de validação dos débitos. Em poucas palavras, a 
hipótese da instabilidade financeira constitui o principal instrumental analítico, 
elaborado por Minsky, centrado na mudança do estado de expectativas de lucro a 
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longo prazo, que baliza as decisões empresariais para emitirem e de seus 
credores para reterem títulos de dívida, com o objetivo de financiarem posições 
em ativos de capital e projetos de investimento. 

 

11.5. Papel do Big Bank e do Big Government, no ciclo de crédito 

As razões para o não atendimento da demanda de crédito são:  

1. público não-bancário não mais querer adquirir ativos financeiros e “liberar” 
moeda para propiciar finance ou funding;  

2. a restrição ao refinanciamento, devido ao aumento do risco do credor 
(exposure do banco), constatado com a análise do credit score do devedor: o 
comprometimento do seu faturamento mensal com dívidas, acompanhado pela 
cobrança bancária de seus títulos; 

3. as Autoridades Monetárias não sancionarem mais a criação de moeda 
bancária sobre a base tradicional de reservas e/ou elevarem a taxa de juros de 
referência. 

O papel do big bank (Banco Central), segundo Minsky, no auge econômico,  
deve ser acomodar a necessidade de liquidez real, provocando um aborto das 
crises financeiras. Com isso, haveria a continuidade dos processos de expansão 
de capacidade produtiva, os lucros seriam validados, permitindo o pagamento dos 
compromissos. 

A receita de política monetária, prescrita por Minsky, é: 

• atitude acomodatícia quanto à endogeneidade da oferta monetária. 

• rígido controle institucional e/ou fiscalização administrativa sobre a atuação dos 
bancos. 

 O papel do big government (governo federal), na crise econômica, deve ser 
de intervenção via política fiscal ativa. O aumento do gasto público autônomo 
(independentemente das expectativas reinantes) garante o nível da demanda 
efetiva e compensa a eventual queda do gasto privado em consumo e 
investimento. Mantendo os lucros, devido ao multiplicador de rendas, as 
empresas obtém receitas maiores que os pagamentos previstos no balanço de 
cada agente econômico. É receita tipicamente keynesiana. 
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11.6. Hipótese da instabilidade financeira em contexto de desintermediação 
bancária 

Para concluir, como provocação à reflexão, propomos ao leitor discutir se a 
hipótese da instabilidade financeira de Minsky, construída apropriadamente para 
economia de endividamento, onde predominava o mercado de crédito, estaria 
adequada para economia de mercado de capitais, onde predomina o lançamento 
de títulos de dívida direta e ações em relação ao financiamento bancário.  

Nesse questionamento da aplicabilidade das idéias de Minsky, são 
perguntas-chave: na economia contemporânea, conceitos básicos, na explicação 
da fragilidade financeira sistêmica, como risco do credor e risco do devedor, 
seriam válidos? O mercado de derivativos afastaria o risco sistêmico? Como 
ocorreria a reversão endógena em ciclo de preços dos ativos? Ocorrendo isso, 
haveria refinanciamento do investidor? 

Nossa postura metodológica sugere defender a tese da adequação da 
teoria de Minsky ao novo cenário institucional do sistema financeiro, desde que 
para isso sejam feitas as mediações analíticas necessárias.  

Não devemos incorrer no “vício ricardiano” de transplante direto de teoria 
pura para explicação da realidade, mas sim adequar os conceitos à nova realidade 
histórico-institucional. 

De fato, o ciclo de inflação e deflação dos preços dos ativos, acompanhado 
de crises de deflação de dívidas, ou seja, dos ativos bancários, se diferencia, em 
parte, do ciclo de negócios a la Minsky. Neste, quando o preço de demanda dos 
ativos de capital, cotados pelo mercado, está maior do que o preço de oferta 
desses ativos, há  produção de bens de investimento. Pode ocorrer o aumento dos 
preços de mercado dos ativos ser maior do que o dos preços da produção 
corrente, porém, esse fenômeno não estimular decisões de investimento 
consistentes. Nossa hipótese analítica é que os investidores percebem as frágeis 
bases dos ciclos especulativos alavancados pelo crédito, para a circulação 
financeira mas não para a circulação industrial, sujeitas às crises bancárias. 

O mercado de futuros e de opções e as “finanças” fora-de-balanço, 
principalmente em fundos mútuos de investimento administrados por bancos, 
obscurecem o montante de riscos embutido nos portfólios. Complicam a análise 
do risco do credor. Os bancos fazem operações de alavancagem financeira, 
permitindo os investidores seguirem tendência especulativa, confiando na 
securitização de ativos. No entanto, tudo isso dá mera ilusão de transferência do 
risco entre os agentes individuais, não permitindo perceberem o acréscimo no 
risco global ou sistêmico. Nos crashs, a maior velocidade na transferência de 
dados e venda de ativos resulta em maior velocidade do colapso dos valores dos 
ativos. Há, logo, generalização da pressão das vendas. 
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 Outra diferença entre a economia de endividamento e a economia de 
mercado de capitais é que, na primeira, as dívidas bancárias podem ser 
refinanciadas, como mostra Minsky, mas dívidas com investidores de mercado 
são improrrogáveis. Eles não reinvestem seu dinheiro, se há queda de preços dos 
ativos. 

 No entanto, a hipótese da instabilidade financeira de Minsky não se torna 
anacrônica em razão das mudanças institucionais que caracterizam o sistema 
financeiro. Permanece a instabilidade inerente ao capitalismo: mesmo com suas 
transformações, está sujeito, recorrentemente, às crises financeiras. Enquanto os 
agentes econômicos tiverem, em suas decisões descentralizadas e/ou 
descoordenadas, cenários futuros divergentes, terão planos incompatíveis, nas 
relações financeiras, gerando incoerências sistêmicas. 

 Na história do pensamento econômico, “Minsky não morreu”, pelo 
contrário, o paradigma de Wall Street está cada vez mais vivo e influente. Seu 
esquema analítico contempla o conceito de inovações financeiras, ou seja, abre 
espaço teórico para que as mudanças recentes, como outras futuras, enriqueçam 
a hipótese da instabilidade financeira. 
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Resumo: 

1. Depois de apresentar o conceito-chave de decisão de portfólio, na obra de 
Minsky, analisamos as posturas financeiras dos agentes econômicos, o 
processo de instabilização e o papel da política monetária e da política fiscal. 

2. A decisão de portfólio refere-se a que ativos escolher e reter (economia de 
mercado de capitais) e como financiar a retenção ou propriedade dos ativos 
(economia do endividamento), ou seja, trata da compatibilização de fluxos de 
entrada de caixa (receita e/ou crédito) com os fluxos de saída de recursos 
para cumprir compromissos contratuais. 

3. A manutenção de uma postura financeira defensiva depende da normalidade 
do mercado de bens e fatores de produção; postura especulativa 
está condicionada à normalidade do mercado financeiro; e assumir a postura 
Ponzi necessita do apoio do mercado financeiro; logo, em condições anormais 
de instabilidade financeira, os agentes econômicos são conduzidos, 
involuntariamente, a assumirem as posturas especulativas ou até mesmo a 
Ponzi. 

4. A decisão de empréstimos refere-se ao risco do tomador de empréstimo 
quanto à rentabilidade esperada e ao risco do emprestador quanto à 
insuficiência da margem de garantia no caso do tomador não pagar; trata de 
conciliar pontos de vista distintos quanto ao financiamento do investimento, de 
acordo com os graus de aversão ao risco do credor e do devedor, cada qual 
levando em conta sua relação fundos externos / fundos internos. 

5. O grau de fragilidade financeira refere-se ao nível de prudência no 
endividamento, dado pela capacidade de pagamento dos serviços da dívida 
com receitas obtidas no mercado de produtos, isto é, bens e serviços, ou com 
refinanciamentos conseguidos no mercado de crédito, ou, em última instância, 
com recursos resultantes da liquidação patrimonial, ou seja, vendas no 
mercado de ativos, ou seja, mercado de capitais. 

6. A receita de política monetária, dada por Minsky, é a adoção de atitude 
acomodatícia quanto à endogeneidade da oferta monetária em simultâneo 
com rígido controle institucional e/ou fiscalização administrativa permanente 
sobre a atuação dos bancos. 


