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 As transformações que ocorreram nas instituições e mercados financeiros nos últimos trinta anos 

configuraram um sistema financeiro que corresponde aos interesses tanto do governo quanto da elite 

financista dos Estados Unidos. Mais especificamente, a securitização surgiu durante a crise do sistema 

bancário e recessão financeira mundial (aumento dos juros dos Estados Unidos em 1979, moratória do 

México em 1982 etc.) como uma solução contra a incerteza crescente nos mercados. O presente artigo 

apresenta as principais instituições do sistema financeiro atual e as razões históricas, políticas e 

econômicas que acarretaram no processo de inovações financeiras, relacionando-o aos interesses do 

governo e da elite financeira dos Estados Unidos. 

 

Breve descrição do sistema financeiro 

Os bancos são um tipo de instituição cuja distinção em relação às outras instituições financeiras é 

em larga medida “artificial e arbitrária” (Carvalho, 2001, p. 275), pois se baseia no fato deles captarem 

recursos através de depósitos, enquanto as outras captam através de títulos. No entanto, esta definição está 

obsoleta e não reflete bem a realidade, pois a atuação nos diferentes mercados (seja qual for a distinção - 

títulos ou crédito, primário ou secundário, público ou privado) das instituições financeiras pode 

ultrapassar aquilo que corresponderia à sua caracterização legal. Os principais tipos de instituições 

depositárias são os bancos comerciais, cooperativas de crédito, bancos de investimento e bancos de 

poupança. 

Os bancos comerciais têm a custódia de valores, captando depósitos à vista sem remunerá-los e 

realizam empréstimos de curto prazo. Como criam meios de pagamento, eles são os bancos mais 

regulados da economia. Sobre estes bancos, incorrem principalmente os riscos de crédito (que é a 

probabilidade do default de seus tomadores de empréstimos) e de liquidez (que é a probabilidade de não 

conseguir financiamento de curto prazo caso seja necessário). Com o passar do tempo, os bancos 

comerciais passaram a desempenhar outras funções e diversificar as formas de captação. As cooperativas 

de crédito funcionam como os bancos comerciais entre membros de uma sociedade, porém sem fins 

lucrativos. 

 Os bancos de investimento atuam no mercado de capitais, colocando papéis de tomadores junto a 

aplicadores. Sua forma de atuação é subscrever papéis primários, descasando as datas de emissão e 
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subscrição dos títulos. As fontes de recursos são os depósitos a prazo e o capital próprio da venda de seus 

bônus. O risco mais perigoso para os bancos de investimento é o de mercado (que é a probabilidade de se 

precisar vender ativos em período de baixa do ciclo financeiro). Recentemente, estes bancos estão 

operando no mercado de capitais também com corretagem, isto é, atuam sem comprar o título, apenas 

promovendo sua colocação e reunindo os investidores interessados. Isso reduz o risco de mercado e torna 

os recursos mais baratos para os tomadores. 

 Finalmente, os bancos de poupança são aqueles que atuam no mercado de crédito, destacadamente 

no setor imobiliário, onde realizam contratos do tipo hipoteca. Estão mais sujeitos a riscos de crédito e, 

principalmente, de juros (que é a probabilidade de ocorrer descasamento entre a maturidade dos ativos e 

passivos). Este setor bancário nos Estados Unidos passou por uma grande crise nos anos oitenta, que 

melhorou após o advento da securitização, conforme será exposto mais adiante.  

A estrutura dos mercados financeiros, como a de todos os demais mercados, formou-se e organiza-

se a partir de fatores gerais e idiossincráticos. De acordo com Carvalho (2000), os tipos de contratos 

financeiros predominantes na economia definem se o sistema financeiro é baseado em crédito ou no 

mercado de capitais, onde prevalece respectivamente a intermediação e a desintermediação financeira. As 

funções exercidas pelas instituições financeiras na elaboração destes contratos podem ser ou 

universalizadas ou restritas a segmentos específicos. Não é possível afirmar qual tipo de sistema 

financeiro e de forma de atuação de suas instituições é mais eficiente. No entanto, a tendência mundial 

atual é para a universalização dos bancos, cujos benefícios e malefícios principais são, respectivamente, 

gerar economias de escopo, mas por outro lado, facilitar a transmissão de uma crise localizada de um 

mercado para outros mercados.  

O mercado financeiro americano, o maior do mundo, é predominantemente segmentado e 

desintermediado. O japonês é segmentado também e intermediado. Já o alemão e o brasileiro são 

universalizados e intermediados. Contudo, a partir da década de noventa, todos eles estão evoluindo em 

direção ao chamado “sistema financeiro internacional”, que é universalizado e baseado no mercado de 

capitais. Este sistema está fora da jurisdição dos estados nacionais e possui poucas instituições 

reguladoras. A globalização financeira está levando a - e ao mesmo tempo é levada pela - uniformização 

das práticas e procedimentos deste sistema internacional, incluindo a desintermediação e o fortalecimento 

dos mercados de créditos. 

 

Securitização e outras inovações financeiras sob uma perspectiva histórica, política e econômica 

O fim do padrão ouro e o colapso de Bretton Woods em 1971, seguido pelos choques do petróleo 

de 1973 e 1979, a estaginflação nos países desenvolvidos e o aumento da volatilidade do comércio e dos 



capitais internacionais geraram um clima de mais incerteza quanto ao comportamento dos juros, câmbio e 

preços. Em reposta à incerteza, surgiram algumas inovações financeiras, entendidas como novos tipos de 

serviços e/ ou novas formas de produção de serviços financeiros que causam mudanças estruturais. De 

forma geral, buscou-se diminuir os riscos e socializar a incerteza com novos produtos. Além disso, 

promoveu-se a desregulação e liberalização da atividade financeira, removendo as barreiras que 

protegiam nichos de mercado específicos. O progresso tecnológico também teve papel importante na 

redução dos custos de transação através de seus avanços nas comunicações e na informática. 

Seabroke (2001) destaca a crucialidade dos fatores econômicos norte-americanos e da aliança de 

interesses entre o governo e os financistas americanos para compreender a evolução destes 

acontecimentos. Os Estados Unidos, ao final da década de setenta, estavam com um grande déficit federal 

(devido principalmente aos gastos na Guerra do Vietnã e ao corte nos impostos), o que fez com que a 

administração do Presidente Reagan iniciasse um relaxamento na regulação financeira e encorajasse 

inovações, criando novos mecanismos de crédito para financiar mais investimento. 

A inovação financeira principal foi a securitização, o processo de transformar uma obrigação que 

foi gerada em atividade de oferta de crédito em papéis colocáveis diretamente no mercado. A 

securitização pode ser do tipo primário ou secundário. O primeiro é a substituição do crédito bancário 

pela colocação direta de papéis de tomadores junto ao público não-financeiro. O segundo é o processo que 

coloca os ativos dos bancos no mercado de capitais, em geral empréstimos realizados aos tomadores 

finais. As grandes empresas perceberam que se atuassem no mercado de capitais diretamente e de acordo 

com as regras do mesmo, conseguiriam captar recursos a taxas menores do que as dos bancos. Assim elas 

lançaram os commercial papers. Estes títulos foram bem-sucedidos e se expandiram, de forma que hoje as 

grandes empresas preferem tomar no mercado de capitais a tomar nos mercados de crédito. Dessa forma, 

a securitização implica na desintermediação financeira, isto é, a instituição financeira não exerce mais o 

papel de intermediária de crédito. Ela pode, contudo, tornar-se corretora e promotora de negócios. 

A securitização secundária surgiu para resolver o problema de financiamento do setor de 

construção dos EUA, também ao final dos anos setenta. Neste tipo de securitização, a instituição 

financeira continua ofertando crédito, mas respeita cláusulas contratuais padronizadas, pois 

posteriormente elas “empacotam” seus ativos e os colocam no mercado de capitais. O ativo oferecido é o 

serviço da dívida criado pelo banco ou outra instituição financeira. Em geral, os emprestadores, chamados 

de “poupadores” são investidores institucionais que controlam grandes volumes de recursos. A 

securitização secundária é muito vantajosa para financiar atividades com fluxo de receitas esperadas 

previsível e regular.  

 Os produtos e serviços tradicionais dos bancos são menos competitivos do que a alternativa de 



securitização. Por isso os bancos inventaram maneiras atuar no segmento dos securities com lucros. Por 

exemplo, a corretagem e linhas de crédito para rolagem de commercial papers. “De fato, dadas as baixas 

margens dos commecial papers, atualmente os bancos ganham mais provendo linhas de crédito para 

garantir rolagem dos commercial papers do que ganhariam se eles estivessem provendo o empréstimo” 

(Kregel, 1998). A partir do ponto de vista de que os bancos são “risk-hedgers”, seu negócio é, em 

primeiro lugar, proteger os contratos contra o risco a um custo menor do que cobraria pela intermediação 

entre emprestadores e tomadores. Em segundo lugar, proteger os riscos associados à colocação de papéis 

de passivos privados por um custo inferior às margens líquidas de juros.  

Outras inovações financeiras importantes foram os derivativos, o aumento de investidores 

institucionais, a universalização dos bancos e a desregulação e liberalização financeira. Todas elas estão 

relacionadas ao processo de securitização e, portanto, precisam ser detalhadas para que fiquem claros os 

interesses e motivação por detrás deste processo.  

Os derivativos são papéis cujo valor advém de outros ativos, o que possibilita a decomposição e 

negociação em separado dos riscos que cercam uma dada transação financeira. Eles são papéis mais 

líquidos do que os outros e servem como hedge contra riscos indesejáveis. Segundo Carvalho (2000), “o 

crescimento do mercado de derivativos se deu de forma paralela à expansão do processo de securitização 

(...). A colocação de títulos, especialmente de dívida, por parte de empresas e governos beneficiou-se da 

possibilidade de decompor seus riscos e formar seus preços de forma mais acurada, buscando um público-

alvo mais adequado a cada característica do papel lançado. Assim, a possibilidade de fazer hedge contra 

alguns dos riscos envolvidos em uma dada colocação de papéis permitiu ampliar as fontes de recursos 

financeiros” (Carvalho, 2000, p. 349). 

O aumento de investidores institucionais está transformando o caráter familiar das fontes de 

recursos do sistema financeiro. Isto significou a constituição de pools de recursos para aplicação 

financeira, que apresentam as vantagens de aproveitar melhor as oportunidades de lucro através da gestão 

personalizada dos ativos e alocação mais eficiente de riscos e retornos. Os investidores institucionais 

principais são os fundos de pensão, as companhias de seguro e as companhias de investimento. Sua 

atuação no mercado reforça as tendências de securitização, porque para eles, na maioria das vezes, é mais 

interessante adquirir obrigações diretamente com os investidores finais. Conseqüentemente, a importância 

dos depósitos diminui, restringindo-os mais a operações transacionais. Isso contribui para os ímpetos de 

universalização dos bancos e de crescimento da volatilidade do mercado. 

Assim, a tendência de universalização dos bancos vem sendo conduzida por todas essas inovações, 

que pressionam os bancos a se adaptarem para não perderem mercados e clientes, haja vista a dura 

concorrência internacional. A maior prova desta tendência foi a revogação do Glass-Steagal Act em 1999, 



lei americana em vigor a partir da grande depressão, que obrigava a segmentação dos bancos naquele país. 

As conseqüências principais da universalização são a queda dos custos dos recursos, principalmente via 

securitização; valorização da liquidez dos ativos, verificada pela expansão dos mercados secundários e de 

derivativos; redução da importância das atividades tradicionais de intermediação de crédito; queda de 

importância do relacionamento de longo prazo; alargamento das fronteiras geográficas de operação dos 

bancos e crescimento das operações do tipo “administração de carteira”. Uma das conseqüências diretas 

do processo de universalização é a concentração bancária em conglomerados via eliminação dos bancos 

ineficientes como administradores de risco e/ ou que não acompanharam as mudanças estruturais do 

sistema financeiro. 

A desregulação e liberalização financeira decorreram de três fatores principais. O primeiro foi a 

maior integração da economia internacional após o fim do padrão-ouro na década de setenta, conhecida 

como globalização ou mundialização. Aliás, conforme afirmou Chesnay (1996), mundialização é um 

termo mais adequado porque evita uma conotação ideológica de inevitabilidade e incontestabilidade 

presente na palavra globalização. O fator seguinte foi o arrefecimento e descrédito da intervenção dos 

Estados, principalmente após os fracassos de modos mais intervencionistas de gestão como o Estado de 

Bem-Estar, o Estado desenvolvimentista e o socialismo. Por fim, o terceiro fator principal foram as 

inovações financeiras e tecnológicas que alteraram as forma de operação do sistema financeiro 

extraordinariamente.  

Sob o ponto de vista microeconômico, tanto para as empresas quanto para os bancos, a 

securitização trouxe vantagens, primeiramente, de custos. No entanto, os bancos precisaram transformar 

sua forma de operação. Segundo Kregel (1998), o processo de erosão da lucratividade dos bancos 

comerciais não se trata de uma competição pela intermediação de empréstimos através da transformação 

de maturidades, mas pelos custos envolvidos na avaliação e precificação dos riscos. Uma vez que os 

custos nos mercados organizados em geral são menores, o uso dos títulos é mais vantajoso. Sendo os 

custos de cobrir riscos dos empréstimos bancários barateados quando organizados pelos mercados, os 

bancos comerciais não conseguiriam sobreviver se continuassem operando como antigamente. A 

tendência já verificada hoje em dia é de que o banco comercial e o de investimento sobrevivam 

conjuntamente atuando no negócio de administração do risco. Os bancos estão aptos a manejar riscos, 

principalmente de crédito e de liquidez, mais eficientemente do que as outras organizações, retendo uma 

comissão e receitas de taxas que valem mais do que os seus riscos de gerenciamento. Portanto os bancos 

usufruem da vantagem competitiva de estarem aptos a serem os mais eficientes na administração de riscos 

para operar no mercado de capitais (mesmo sendo necessário informação pública). 

De acordo com Sarno (2006), os mercados públicos e os privados de capitais têm níveis bem 



distintos de transparência das informações. Nos mercados privados há baixa transparência das 

informações relativas à empresa demandante de recursos. Os bancos possuem informações das empresas/ 

clientes “seja porque avaliam essas empresas no momento em que decidem conceder o crédito, seja 

porque recebem informações ao longo da vigência do financiamento. Dessa forma, ao reunir e levantar 

informações, diz-se que os bancos produzem informações que, no entanto, não disponibilizam e nem 

negociam, mantendo-as privadas e usando-as internamente” (Sarno, 2006, p. 16). A partir da 

multifacetada relação com as empresas tomadoras, os bancos comerciais obtêm “economias 

informacionais de escopo”. Nos mercados públicos se negociam os instrumentos de financiamento direto, 

ações e títulos de crédito (de curto e longo prazo). A disponibilidade de informações sobre os emissores 

de títulos é maior e mais transparente.  

Além das vantagens de custos, operar no mercado de capitais gera vantagens de liquidez. “A 

impessoalidade das transações, em contraste com a inevitável individualização do crédito bancário, 

permite o desenvolvimento de mercados secundários para essas obrigações, aumentando sua atratividade 

na medida em que adquirem um grau de liquidez inexistente no crédito bancário” (Carvalho, 2000, p. 

343). Nas aplicações desintermediadas em mercado de capitais, como os securities, o risco do 

intermediário é eliminado e, conseqüentemente, barateia o custo do ativo. Dessa forma, os processos de 

securitização abriram perspectivas de lucros muito maiores do que aquelas dos mercados de crédito. 

Quando os bancos de crédito partiram para operações no mercado de capitais via securitização, obteve-se 

uma nova gama vantagens como o repasse para os aplicadores finais dos riscos de crédito e de juros e a 

redução dos custos de monitoramento dos tomadores.  

Uma vez explicitadas as razões econômicas do ponto de vista micro, cabe explicitar melhor o 

contexto histórico, macroeconômico e político do processo de securitização e abertura financeira que vem 

sido desenvolvido ao longo do texto. De fato, as inovações possibilitaram o aumento do poder financeiro 

dos EUA. Internamente, o setor nacional estruturou-se para apropriar-se de vantagens comparativas que 

as inovações geraram. Houve uma grande aliança “Washington-Wall Street”, conforme denominou 

Gowan (2003), na qual os EUA usaram e continuam usando sua diplomacia para atender aos interesses 

dos intermediários financeiros e promover financiamento direto de sua dívida através da venda de títulos 

do tesouro pra seus credores, destacadamente, o Japão. As inovações financeiras, cujo sentido principal 

era o de finanças diretas, foram promovidas pelo governo Reagan para ajudar sua indústria e aumentar o 

crédito ao consumidor, beneficiando intermediários e corporações e, consequentemente, para aquecer a 

economia através do incentivo ao investimento. A economia americana, que era baseada em poupança 

residencial nos anos cinqüenta, tornou-se baseada nas finanças nos anos oitenta. Nesse sentido, as 

finanças ficam mais incrustadas na sociedade americana, atingindo as classes de maior poder aquisitivo e 



grande parcela da classe média.  

A crise da dívida, que abalou principalmente a América Latina, causou renegociação de prazos e 

corrida aos bancos, fazendo com que os EUA levantassem fundos para estabilizar a crise. A crise dos 

bancos fez com que as empresas buscassem alternativas de financiamento nos mercados de dívidas e 

ações. Isto pressionou ainda mais a liberalização financeira. O acordo de Plazza, em 1985, serviu para 

aliviar as preocupações com dólar e assegurar a austeridade fiscal nos EUA, enquanto o Japão e a 

Alemanha tiveram que valorizar suas moedas e financiar a dívida americana comprando títulos à custa de 

baixo crescimento doméstico. O acordo da Basiléia de 1988 foi um tratado de regulação bancária 

internacional que se originou nas relações bilaterais entre os EUA e a Inglaterra (que estavam aquecidas 

pela expansão do euromercado) e que acarretou em grandes vantagens para estes países. Destas vantagens 

destacam-se os fatos deles terem sido inicialmente os únicos signatários reconhecidos de securities e de 

poucos bancos ingleses e americanos terem sido enquadrados pelas regras de limites de coeficiente de 

capital. Como os Estados Unidos impuseram ao resto do mundo as inovações financeiras que 

desenvolveram, seu poder hegemônico tornou-se ainda mais forte do que durante o “padrão dólar-ouro” 

(Serrano, 2001) que vigorou entre o pós-guerra e o fim de Bretton Woods, configurando o atual sistema 

onde predomina o “padrão dólar-flexível”. Para resumir, a securitização, bem como a abertura e 

desregulação financeira beneficiam os EUA porque permitem o financiamento do déficit em conta 

corrente do governo, a preservação e expansão dos mercados de suas indústrias e a abertura de mercados 

financeiros externos para os bancos americanos, gerando, portanto muito lucro para a elite financista dos 

Estados Unidos. 
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