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RESUMO
Este trabalho se dedica a estudar a formação da bolha imobiliária americana na
primeira década do século XXI. Em meados de 2007, a forte valorização dos ativos desse
setor contribuiria, juntamente com a política monetária conduzida desde 2001, para a
formação da bolha especulativa. As inovações que ocorreram nesse segmento,
principalmente o processo de securitização, foram decisivos para o desencadeamento da
crise. Com isso, analisa-se o percurso da crise e a influência do mercado imobiliário sobre
ela por meio, primeiramente, da exposição de como é composta a estrutura do mercado de
financiamento habitacional americano e suas inovações. Assim, também se discorre sobre o
comportamento do Banco Central Americano – Fed – frente a esta situação. Analogamente,
revelam-se as medidas tomadas pelas autoridades brasileiras para atenuar os efeitos
econômicos dos impactos do cenário de crise financeira sobre o país. Após toda a análise
teórica, confirma-se empiricamente, por meio de modelos econométricos, a participação
fundamental da taxa de juros norte-americana e dos preços das suas residências na crise do
subprime.
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INTRODUÇÃO
Os Estados Unidos vivenciaram uma intensa abertura de capital de inúmeras
empresas de tecnologia a partir de meados da década de 1990, refletindo em aumento de
negociações na Nasdaq. O crescimento e consolidação de tecnologias no período animaram
o mercado de renda variável desse país. Contudo, na década seguinte, um grande número
de empresas não conseguiu cumprir seus resultados, gerando desconfiança dos investidores
que se refletiram nas ações, apresentando quedas vultosas.
Para recuperar o mercado, o governo americano decidiu por reduzir a taxa de juros
para em torno de 1% ao ano, de maneira a evitar maiores catástrofes. Os mercados se
recuperaram e impulsionaram a concessão de crédito imobiliário para famílias americanas
concretizarem o sonho da casa própria ou, em alguns casos, para especulação com a alta
dos preços.
A intensa valorização dos imóveis norte-americanos repercutiu na formação da
bolha imobiliária, viabilizada também pela inovação das estruturas de crédito no mercado
de financiamento por meio das instituições financeiras privadas. Alguns especialistas
afirmaram que essa bolha poderia constituir a pior crise desde a Grande Depressão de 1929.
Podem-se observar algumas semelhanças entre elas: precedência de longa trajetória de
crescimento, seguido de euforia nos mercados e aumento do nível de preços das
commodities. Porém, suas diferenças fizeram com que tomassem rumos distintos. O Banco
Central americano – Federal Reserve (Fed) -, em 1929, elevou a taxa de juros, contudo, na
crise recente, os principais Bancos Centrais do mundo agiram na injeção de recursos para
abrandar as repercussões.
A crise financeira americana de 2008 cercou o cenário econômico mundial de
incertezas, ameaçando o crescimento global que começou em 2003, e que pode ser
considerado o maior ciclo econômico mundial da história. As incertezas acarretaram maior
aversão ao risco no mercado financeiro, corroborando para a deterioração do crédito.
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Essa crise contaminou toda a economia mundial, atingindo inclusive o Brasil.
Porém, dessa vez o país estava com suas contas externas menos dependentes e com uma
estrutura mais consolidada no mercado financeiro. Entretanto, os benefícios advindos das
exportações de commodities foram interrompidos pela queda dos preços e pela contração da
demanda mundial.
Portanto, o objetivo dessa monografia é analisar o percurso da crise e a influência
do mercado imobiliário sobre ela, assim como o contágio para a economia brasileira. Sendo
assim, este trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro aborda a estrutura do
mercado hipotecário americano, sendo dividido em três partes: a primeira apresenta os
integrantes do mercado primário, composto por credores, seguradoras e mutuários; a
segunda parte trata do mercado secundário e seus integrantes, Fannie Mae, Ginnie Mae e
Freddie Mac, bancos universais e instituições não-bancárias; e, por último, as inovações
que ocorreram no mercado de financiamento residencial americano.
O segundo capítulo discorre sobre a crise em si e está segmentado em dois, sendo o
primeiro um estudo sobre os acontecimentos que proporcionaram a situação em questão e o
segundo é um exame sobre as políticas adotadas pelo Fed que influenciaram de forma
direta a formação da bolha especulativa, subdividindo-se em dois períodos nos quais o
Banco Central americano esteve comandado por dois homens distintos – Alan Greenspan
(2001 a 2006) e Ben Bernanke (2006 a 2008). O terceiro capítulo discute os impactos da
crise do subprime sobre a economia brasileira, desdobrando-se em dois segmentos: o
primeiro demonstra como se deu a propagação para o Brasil, por meio da observação de
diversos indicadores; e o segundo aponta as medidas que foram tomadas pelo governo
brasileiro para suavizar os seus efeitos. Após todo o exame proposto, o trabalho é encerrado
com uma breve conclusão.
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CAPÍTULO I – O MERCADO HIPOTECÁRIO AMERICANO
O presente capítulo visa mostrar a estrutura do mercado de hipotecas norteamericano, seus órgãos reguladores e por meio de quais instrumentos foi realizada a
expansão desse mercado de crédito, a fim de entender a origem desta crise que indica
profundas conseqüências.
Nesse sentido, a primeira seção visa mostrar como é formado o mercado primário
de hipotecas, subdividindo-se em credores, seguradoras e mutuários, de forma a ressaltar os
principais participantes desse mercado. A segunda seção aborda a participação das agências
reguladoras, dos bancos universais e das instituições não bancárias, que constituem o
mercado secundário de hipotecas. A terceira e última seção tem como objetivo apresentar
as inovações no mercado de financiamento residencial norte-americano.

I.1 O Mercado Primário
O mercado primário é o mercado no qual todos os contratos hipotecários são
inicialmente originados. O desenvolvimento de um mercado primário de hipotecas depende
de estabilidade macroeconômica, no entanto, esse mercado possui um papel importante no
desenvolvimento de um mercado hipotecário secundário1.
O mercado primário é composto pelos seguintes participantes: os credores, as
seguradoras e os mutuários. E estes participantes serão o objeto de análise desta seção.

1

Para maiores esclarecimentos sobre o Mercado Secundário, ver a seção I.2 deste trabalho.
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I.1.1 Os Credores
Da Grande Depressão até o final da década de 1960, o sistema de financiamento
residencial norte-americano era baseado em instituições de depósito, especialmente as
Saving & Loan (S&L). Essa fase do mercado hipotecário americano foi caracterizada pela
predominância das instituições que captavam depósitos à vista ou a prazo, bancos
comerciais e instituições de poupança, que se responsabilizavam por emprestar recursos à
sociedade, assumindo o descasamento de prazos das operações. Ao longo dos anos 70,
houve mudanças no ambiente macroeconômico, assim como houve acirramento da
concorrência entre as instituições financeiras. Esses fatores acarretaram dificuldades na
cobertura de riscos por parte dos agentes do sistema de financiamento residencial,
impactando na sua estrutura patrimonial.
As primeiras medidas tomadas durante a gestão da crise de 1930, consistiram no
Federal Home Loan Act e o Home Owners Loan Act. Ambos os projetos criaram o Federal
Home Loan Bank System (FHLB System) e buscavam fornecer reservas ao sistema de
financiamento residencial. Também foram instituídos doze bancos (FHLBanks) regionais
que seriam responsáveis por repassar recursos para as instituições filiadas, que eram em sua
maioria instituições S&L.
A partir de 1960, a aceleração da inflação e o estabelecimento de um teto para as
taxas de juros de empréstimos e dos depósitos a prazo, imposto pela Regulação Q,
prejudicaram a captação de recursos pelas instituições S&L. Grandes bancos e investidores
institucionais introduziram inovações financeiras, as quais não havia teto, reduzindo a
capacidade das S&L de atrair depósitos e dificultando o refinanciamento de suas posições
ativas.
“Em 1970, as instituições de S&L correspondiam por cerca de 47,6% da
contratação de empréstimos hipotecários. Em 2001, sua participação chegou
a 20,7%. O espaço deixado por essas instituições, obrigadas a retrair a sua
oferta de crédito em função dos desequilíbrios patrimoniais aprofundados a
partir da segunda metade dos anos 1970 e pelas restrições impostas pelo
Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act (FIRREA), de
1989, foi ocupado progressivamente por instituições bancárias especializadas
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na concessão de crédito hipotecário (mortgage banks) e pelos bancos
comerciais.” (CAGNIN, 2007. pp. 39)

O Gráfico 1.1 retrata a evolução da participação dos diferentes tipos de credores
geradores de empréstimos hipotecários do ano 1970 ao ano 2000. A partir da observação
do mesmo, percebe-se o declínio da participação das instituições S&L e o aumento da
participação dos bancos hipotecários.

Gráfico 1.1 - Geração de Hipotecas - Participação por Tipo de Credor (1970 a 2000)

Fonte: U.S. Department of Housing and Urban Development e Fannie Mae, em Cagnin (2007)

I.1.2 As Seguradoras
O National Housing Act (NHA), de 1934, criou a Federal Housing Administration
(FHA), com o objetivo de estimular o dinamismo de setores privados e minimizar o
dispêndio público com a sustentação de mecanismos de crédito imobiliário. A FHA era
responsável pela administração de um fundo para seguros de hipotecas, assumindo os riscos
de crédito dos novos contratos que antes eram realizados pelas S&L. Esta seguradora
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também estava autorizada a comprar no mercado secundário as hipotecas seguradas por ela
mesma das instituições geradoras (CAGNIN, 2007).
Assim, o mercado primário é dividido entre as hipotecas seguradas pelo governo,
através da Federal Housing Administration (FHA) e do U.S. Department of Veterans
Affairs (VA), e as hipotecas sem garantia pública. O VA foi criado após a II Guerra
Mundial para financiar a compra de residências por veteranos de guerra. Diferentemente da
FHA, o VA segurava apenas fração do montante da hipoteca, mas privilegiava os
empréstimos de prazos mais longos a taxas de juros mais baixas.
“A FHA e o VA são agências federais sob a regulamentação do U.S.
Department of Housing and Urban Development (HUD) cuja função é
garantir os contratos hipotecários dos agentes emissores aprovados, em nome
do tesouro dos EUA. Em contrapartida da garantia, o tomador do crédito
paga um prêmio a essas agências que consiste no seu principal meio de
financiamento. Como esse prêmio é mais baixo do que um similar no
mercado privado, a FHA/VA subsidia os tomadores de crédito; que, ademais,
contam com maior flexibilidade nas condições exigidas para a liberalização
do crédito (...). Por outro lado, a existência desse seguro garante que
instituições financeiras privadas concedam crédito a esses tomadores de
risco.” (CAGNIN, 2007. pp. 47/48)

I.1.3 Os Mutuários
Até os anos 1960, previamente à concessão de crédito, deveria ser feita uma análise
idiossincrática. Esse processo tomava um longo período de tempo e contava com uma
análise subjetiva do avaliador, estando suscetível a descontentamentos por parte dos
tomadores de crédito e restringindo o número de mutuários que alcançavam a concretização
do crédito.
De forma a combater os problemas enfrentados por esse processo e aumentar a
oportunidade de crédito, o Congresso elaborou o Equal Credit Opportunity Act (Lei de
Oportunidades de Crédito Iguais), consistindo em uma legislação federal, aprovada nos
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anos 1970, que proibia a discriminação na concessão de crédito com base em raça, religião,
sexo, histórico étnico ou no fato de a pessoa estar recebendo assistência pública ou pensão.
A partir dos anos 2000, as exigências para a concessão de crédito se tornaram mais
brandas, permitindo que clientes, antes considerados não qualificados, tivessem a
oportunidade de ter acesso ao crédito. Entre esse novo grupo de mutuários, destaca-se o
mutuário do tipo NINJA (No Interest, No Job or Asset – sem renda, sem trabalho e sem
bens).
Segundo Wacker (2008), há três categorias de crédito utilizadas para classificar os
financiamentos imobiliários no mercado de hipotecas americano, sendo elas baseadas na
proporção do pagamento inicial e na qualidade do crédito: Prime, Alt-A e Subprime.
 Prime: são os financiamentos cujo valor é reduzido quando comparado ao
valor do imóvel. Eles são concedidos a mutuários com um bom histórico de
crédito e renda suficiente para pagar as prestações do financiamento.
 Alt-A: são os financiamentos compreendidos entre os financiamentos Prime
e Subprime em termos de qualidade de crédito. Basicamente, três tipos de
mutuários se encaixam nesta categoria: aqueles que não possuem um
histórico de crédito - seja ele bom ou ruim - mas que de outra forma seriam
considerados Prime; mutuários que tomam o financiamento para adquirir um
imóvel residencial que não é destinado para uso próprio; e aqueles que, por
qualquer motivo, não fornecem os dados necessários, como renda atual.


Subprime: são os financiamentos concedidos a mutuários cujo perfil de
crédito é de qualidade muito baixa para serem enquadrados nas hipotecas de
primeira linha. Os motivos podem incluir um histórico de crédito que
apresenta problemas ou nível de renda muito baixo para fazer face aos
pagamentos das prestações.

No Gráfico 1.2 está representada a participação relativa de cada um destes
segmentos apresentados no mercado de títulos norte-americano.
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Gráfico 1.2 - Participação no Mercado Hipotecário Americano

Fonte: Deutsche Bank, 2007, em Wacker (2008)

I.2 O Mercado Secundário
O mercado secundário de financiamento residencial integra agências e instituições
que comercializam contratos de hipotecas, hipotecas securitizadas ou ativos lastreados em
hipotecas securitizadas.
Nesta seção serão analisadas as agências e empresas reguladoras do setor, como a
Fannie Mae, a Freddie Mac e a Ginnie Mae; e em seguida serão analisadas as participações
dos bancos universais e das instituições não bancárias, que também estão inseridas neste
segmento do mercado.

I.2.1 Fannie Mae, Ginnie Mae e Freddie Mac
O Housing and Urban Development Act (HUD), fundado em 1968, defendia
programas de subsídio às famílias de baixa renda e introduziu a reformulação do papel da
Federal National Mortgage Association (Fannie Mae). Criada em 1938, a Fannie Mae foi
dividida em duas instituições. A primeira era a “nova” Fannie Mae que se transformou em
uma instituição privada, mas que continuava desempenhando um papel público, e tornava15

se uma Government-Sponsored Enterprise (GSE). Ela poderia emitir ações na bolsa de
valores e comprar hipotecas convencionais sem seguro público. Em 1981, a Fannie Mae já
estava com permissão para securitizar hipotecas convencionais, devido aos desequilíbrios
patrimoniais do início da década.
A segunda ficou conhecida como Government National Mortgage Association
(Ginnie Mae) e seria responsável por atuar no mercado secundário de hipotecas com seguro
público; ou seja, seguradas pela FHA e pelo VA. Portanto, os créditos hipotecários de
camadas de mais baixa renda deixam de ser responsabilidade da Fannie Mae, permitindo
que a instituição promova o fortalecimento dos mercados privados de hipotecas.
A Ginnie Mae tem como principais funções alocar os recursos através de Mortgage
Backed Securities (MBS)2 e dar maior liquidez ao mercado secundário de hipotecas. Além
disso, essa agência também é garantidora do pagamento dos juros e principal das operações
com lastro em hipotecas securitizadas. Assim, por seus títulos serem garantidos pelo
governo, eles são considerados de menor risco (risk-free) (FAIN, 2008).
Em 1970, o governo americano criou outra GSE, a Federal Home Loan Mortgage
Corporation (Freddie Mac), com intuito de incentivar o mercado de hipotecas
convencionais originadas pelas S&L. Essa agência ficou responsável por emitir títulos
referenciados a contratos de créditos hipotecários (MBS`s), conhecidos como Participation
Certificates (PC`s).
No Gráfico 1.3, percebe-se que, a partir da análise de dados dos estoques de crédito
hipotecário mantidos em balanço pelos agentes, houve um crescimento da participação das
instituições federais e das agências em contraste com a queda da participação das
instituições de poupança. Em 1970, as instituições federais e as GSE`s possuíam 8,1% do
estoque total de hipotecas, contra 43,9% de participação das instituições de poupança.
Porém, essa relação se inverteu a partir dos anos 2000, quando a participação das
instituições federais e as GSE`s atingiu 42,9% em 2003, contra 9,5% de participação das
instituições de poupança (CAGNIN, 2007).

2

MBS`s são títulos lastreados em hipotecas com garantia governamental, e são elaborados a partir de
empréstimos segurados pela FHA ou pelo VA.
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Gráfico 1.3 - Estoque de Dívida Hipotecária Total – Participação por Instituições (1970 a 2004)

Fonte: Federal Reserve System, em Cagnin (2007)

I.2.2 Bancos Universais
A partir dos anos 1980, as autoridades de regulamentação passaram a dar mais
ênfase aos requisitos de liquidez e de capital. Com isso, os bancos passaram a utilizar a
securitização e os derivativos como instrumentos de administração de balanço. O processo
de desregulamentação, iniciado nesse mesmo período, desmanchou a segmentação do
sistema financeiro americano, que foi estabelecida pelo Glass-Steagall Act3 de 1933 e pelo

3

Glass-Steagall Act foi aprovado pelo Congresso americano em 1933 e proibia os bancos comerciais de
colaborar com empresas de corretagem com “full-service” ou de participar em atividades de bancos de
investimento. Teve seu fim em 1999.
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McFadden Act4 de 1927. Isso facilitou a conglomeração e o envolvimento dos bancos com
o financiamento de posições nos mercados de capitais em operações “fora de balanço”.
“(...) Nesse processo de full-service banking, bancos universais com
diferentes linhas de negócio (...), emergem conglomerados financeiros menos
dependentes das margens líquidas de juros, por meio de operações de
empréstimo como fonte de receitas e de lucros. Seus resultados dependem
cada vez mais de sua habilidade em gerar e transacionar ativos (...). Os
bancos tornaram-se “organizadores” ou “originadores” de ativos financeiros
(...) que são vendidos nos mercados de capitais para instituições não
bancárias (...).” (CINTRA & FREITAS, 2008. pp. 415/416)

Os bancos desenvolveram novos instrumentos financeiros, que viabilizaram a
construção de um mercado secundário para os seus empréstimos, assim como diferentes
empresas de propósitos estruturados, como os Structured Investment Vehicle (SIV`s) que
recebiam parte das carteiras de crédito dos bancos de forma a reduzir as exigências de
capital. Os SIV`s também emitiam Collateralized Debt Obligations5 (CDO`s), que são
instrumentos financeiros lastreados em hipotecas já securitizadas e são garantidos por
linhas de créditos dos bancos comerciais. Esse instrumento se proliferou no mercado
financeiro americano com a participação de grandes bancos na subscrição desses produtos
financeiros, como Merrill Lynch, Citi, UBS, Wachovia e Goldman Sachs que foram
responsáveis por 53,5% dessas transações.
“Embora tenham viabilizado a ampliação da liquidez no mercado de crédito
e do endividamento de famílias, empresas e instituições financeiras, essas
inovações financeiras potencializaram o risco de crise sistêmica. Isso porque,
os contratos são amplamente interconectados, envolvendo diversos
participantes e segmentos do mercado financeiro, configurando uma
verdadeira pirâmide de crédito (...).” (CINTRA & FREITAS, 2008. pp. 418)

4

McFadden Act foi aprovado pelo Congresso em 1927 e instituiu aos estados a autoridade
para governar agências bancárias localizadas em seu interior, incluindo as sucursais de bancos nacionais. O
ato foi destinado a permitir que os bancos nacionais pudessem competir com os bancos estatais, permitindolhes abrir sucursais dentro das limitações do estado.
5
O funcionamento do instrumento CDO`s é melhor explicado no capítulo 2, seção II.1.2 do presente trabalho.
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I.2.3 Instituições Não - Bancárias
A securitização e o desenvolvimento do mercado secundário hipotecário americano
atraíram novos agentes para o mercado de financiamento residencial. Estes agentes não
estão sujeitos às normas prudenciais dos Acordos da Basiléia6 e, de acordo com FARHI &
CINTRA (2009): “uma grande variedade de instituições evoluiu no sentido de desempenhar
um papel semelhante ao dos bancos comerciais sem estarem incluídas na estrutura
regulatória existente e, portanto, sem disporem das requeridas reservas em capital” (p.38).
Entre esses novos agentes, podem-se destacar os bancos de investimento
independentes (brokers-dealers), as seguradoras e os fundos.
Os bancos de investimento ampliaram a participação de hedge funds7 sob sua
administração, permitindo que ativos e produtos de maior risco fizessem parte de suas
carteiras, e montaram estruturas altamente alavancadas.
Seguradoras, como a American International Group (AIG), integraram esse
mercado vendendo proteção no mercado de derivativos de crédito, principalmente os
vinculados a hipotecas.
A importância dos fundos como gestores de crédito começa a partir do momento no
qual as Agências de Rating classificaram as hipotecas securitizadas com boas classificações
de risco, sendo que a maior parte delas obtinha avaliação igual ou superior a um “duplo A”,
condição necessária para serem adquiridas pelos investidores institucionais.
“Um conjunto de instituições que funcionava como banco, sem sê-lo,
captando recursos no curto prazo, operando altamente alavancadas e
investindo em ativos de longo prazo e ilíquidos. Mas, diferentemente dos
bancos, eram displicentemente reguladas e supervisionadas, sem reservas de
capital, sem acesso aos seguros de depósitos, às operações de redesconto e às
linhas de empréstimos de última instância dos bancos centrais. Dessa forma,
6

Os Acordos da Basiléia têm como objetivo criar exigências mínimas de capital, que devem ser respeitadas
por bancos comerciais, como precaução contra o risco de crédito. O Acordo da Basiléia II, que veio a
substituir o Acordo da Basiléia I, baseia-se em 3 pilares e 25 princípios básicos de supervisão bancária e
contabilidade que devem ser seguidos pelas instituições financeiras.
7
Os hedge funds são os agentes mais desregulamentados ao mesmo tempo em que são extremamente
dependentes da liquidez bancária e contribuem para ampliar o risco sistêmico.
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eram muito vulneráveis, seja a uma corrida dos investidores (saque dos
recursos ou desconfiança dos aplicadores nos mercados de curto prazo), seja
a desequilíbrios patrimoniais (desvalorização dos ativos em face dos
passivos).” (FARHI & CINTRA, 2008. pp. 36/37)

I.3 Inovações no Mercado de Financiamento Residencial NorteAmericano
A partir do final dos anos 1970, ocorreu o processo de diversificação dos tipos de
contratos hipotecários no mercado primário e de securities no mercado secundário. Esse
processo foi iniciado com a incompatibilidade da regulação do sistema financeiro com a
conjuntura macroeconômica de níveis maiores de inflação e taxas de juros.
A introdução de inovações no financiamento residencial foi estimulada pela
iniciativa pública através da Fannie Mae, da Freddie Mac e da Ginnie Mae. Isto pode ser
explicado por meio do fato de as instituições de S&L, principais responsáveis pela geração
de hipotecas, estarem enfrentando dificuldades a partir de 1980, não se mostrando capazes
de sustentar o funcionamento desse mercado sozinhas.
O governo americano, então, decidiu ampliar o mercado secundário de hipotecas,
fazendo com que a Fannie Mae passasse a ter permissão para securitizar contratos
hipotecários. Em 1982, o governo promulgou o Alternative Mortgage Transaction Parity
Act que autorizou as S&L a contratarem hipotecas a taxas de juros flexíveis, as Adjustable
Rate Mortgages (ARMs). A introdução desse tipo de contrato não foi suficiente para a
recuperação das S&L, visto que o problema de liquidez já estava presente.
Segundo CAGNIN (2007), outras inovações foram implementadas, mas nunca
atingiram participação expressiva. Eram elas:
 Price Level Adjusted Mortgage: contrato cujo serviço da dívida é atrelado a
um índice de inflação previamente acordado.
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 Shared Appreciation Mortgage: contrato no qual a instituição credora aceita
receber uma taxa de juros, geralmente fixa, mais baixa em troca de obter
direito de se apropriar de uma parcela da valorização do imóvel financiado.
A partir dos anos 1990, a importância do mercado secundário e a tendência a
valorização dos imóveis acarretaram uma nova fase de inovação de contratos, os quais
permitiam que os tomadores realizassem pagamentos menores no período inicial e, com
isso, aumentando as oportunidades para possíveis novos tomadores de crédito hipotecário.
Após o ano 2000, os seguintes contratos têm ampliado suas participações:
 Interest-Only Mortgage (IO): com esse contrato, o tomador pode decidir por
pagar apenas os juros sobre o valor do empréstimo durante um período de
tempo pré-acordado. Portanto, a cada vencimento mensal, o tomador tem o
direito de decidir se paga apenas os juros, ou os juros acrescidos da
amortização do principal. Isto se aplica até determinado período, a partir do
qual o tomador é obrigado a pagar os juros e o principal.
 Negative Amortization Mortgage (Neg-Am)8: esse contrato apresenta as
mesmas duas opções do contrato do tipo IO, mais a opção de realizar um
pagamento “mínimo”, estabelecido em contrato, cujo valor é menor que o
pagamento dos juros. Caso opte por esta opção, seria como se o tomador
estivesse fazendo uma amortização negativa, sendo que a diferença entre o
mínimo e o montante de juros é incorporada ao principal do empréstimo.
 Hybrid-ARM: durante o período inicial desse contrato, o tomador paga taxas
fixas e, após essa fase, as taxas de juros tornam-se flexíveis, em geral
ajustadas semestralmente de acordo com a Libor (London Interbank Offer
Rate), sendo que desde o início os pagamentos mensais incluem as parcelas
referentes à amortização.

8

O contrato conhecido como Neg-Am na década de 1980, passou a ser chamado de pay-option ARM a partir
do final dos anos 1990, quando seu uso começou a se intensificar.
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 Hybrid IO-ARM: esse tipo de contrato também associa taxas fixas e
flexíveis, mas apresenta a mesma opção dos contratos IO de o tomador
realizar pagamentos referentes apenas ao montante de juros, por um período
pré-determinado.
Outra prática tem se popularizado no mercado primário, conhecida como piggyback.
Ela é emitida simultaneamente à hipoteca principal. Esse tipo de contrato permite que o
tomador se isente de dar qualquer entrada no momento de contratação da hipoteca, que
tradicionalmente exigia um sinal de 20% do valor do imóvel9.
Contratos não tradicionais adquiriram maior popularidade a partir de 2001. Pode-se
destacar a presença de balloon payments, que são contratos que têm seus pagamentos
mensais elevados expressivamente após certo período.
Os contratos do mercado secundário também sofreram modificações no início dos
anos 1970. Este processo começou com a Ginnie Mae emitindo a primeira MBS. A single
class MBS emitida pela Ginnie Mae consiste em transferir o fluxo de pagamento realizado
pelo tomador do financiamento residencial ao detentor do título da hipoteca, depois de
descontadas as taxas e comissões dos agentes financeiros envolvidos. Na década seguinte, a
Fannie Mae e a Freddie Mac passaram a emitir multiple-class MBS (ou Collateralized
Mortgage Obligation – CMO). As GSE`s emitem diversas classes de securities a partir de
um conjunto de MBS`s lastreados por hipotecas de diferentes maturidades e níveis de risco.
Essas classes de securities são classificadas de acordo com os juros e o risco de default que
incorriam. Há, geralmente, três classes de securities: sênior, mezzanine e júnior10. O
pagamento do principal e dos juros é realizado em cascata, logo a primeira classe a ser
remunerada é a sênior, depois a mezzanine e, por último, a júnior. Em caso de ocorrer
perdas, o processo é inverso: a primeira a ter o pagamento comprometido seria a classe
júnior e, por último, a sênior.

9

Para maiores informações sobre como fazer uma piggyback, ver Cagnin (2007) página 56.
O funcionamento desse processo é melhor explicado no Capítulo 2, seção II.1.2 deste trabalho.

10
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“A popularização desses contratos teve duas conseqüências importantes.
Em primeiro lugar, abriu a possibilidade para a criação de operações
semelhantes utilizando outros ativos como colateral, principalmente
financiamento de automóveis e recebíveis de cartões de crédito, originando
os contratos ABSs (Asset-Backed Securities) e também os CDOs
(Collateralized

Debt

Obligations).

Em

segundo

lugar,

integrou

definitivamente o sistema de financiamento residencial ao mercado de
capitais.” (CAGNIN, 2007. pp. 58)
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CAPÍTULO II – A CRISE DE 2008 NOS ESTADOS UNIDOS
O segundo capítulo deste trabalho está focado em analisar os precedentes da crise de
2008 e como essa se desenvolveu, incluindo os agentes que participaram de forma decisiva
no seu desdobramento. Quanto ao envolvimento desses agentes, verifica-se como isso foi
percebido pelo mercado em TAVARES (2009, pp. 2):
“[...] Não havendo mais segmentação formal das instituições do mercado
financeiro,

os

bancos

americanos

converteram-se

em

verdadeiros

supermercados financeiros que operavam nos mercados futuros e em novos
derivativos de crédito com a criação de instrumentos de securitização que
permitiam a alavancagem desvairada do crédito no mercado financeiro
interno. [...]” (TAVARES, 2009. pp. 2)

Dessa forma, a seção II.1 visa fazer uma análise sobre a crise do mercado
hipotecário em três partes: os precedentes desse mercado; a participação das instituições
privadas; e a crise do subprime propriamente dita. A seção II.2 trata das políticas
monetárias adotadas, principalmente nos Estados Unidos, objetivando discutir o seu papel
na resolução de tal crise, e subdivide-se em dois períodos nos quais o Banco Central
americano – o Fed – esteve sob o comando de Alan Greenspan no primeiro e de Ben
Bernanke no segundo período.

II.1 Análise da Crise de 2008
A crise do subprime foi um dos temas que mais se destacou no cenário econômico
internacional no ano de 2008. Essa seção, portanto, tem como objetivo analisar o mercado
hipotecário norte-americano e como este se tornou um agente importante no desenrolar da
crise, juntamente com as instituições privadas.
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Dessa forma, a primeira parte do presente capítulo abordará na seção II.1.1 como se
deu a evolução do mercado hipotecário norte-americano de 1997 a 2007, na seção II.1.2
será apresentada a participação das instituições privadas em mecanismos relevantes que
ocasionaram tal situação e, por fim, fará uma análise sobre como se deu a crise nos Estados
Unidos na seção II.1.3.

II.1.1 O Mercado Hipotecário Norte-Americano de 1997 a 2007
Entre os anos de 1997 e 2006, os preços dos imóveis nos Estados Unidos se elevaram
de forma contínua, caracterizando seu mais longo período de valorização em cinco décadas,
como podemos observar no Gráfico 2.1. Esse crescimento foi, principalmente,
impulsionado pelo aumento do crédito imobiliário americano, que se baseava em taxas de
juros relativamente baixas.

Gráfico 2.1 – Evolução do Índice de Preços dos Imóveis Norte – Americanos de 1997 a 2008
(Jan 2000 = 100)

Fonte: S&P/Case-Shiller Home Price Indeces
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Podem-se explicar esses valores através de dois elementos. O primeiro é a forte
ampliação da escala do mercado hipotecário norte-americano, devido à incorporação de
novos tomadores de financiamento imobiliário; e o segundo elemento é o crescimento do
processo de securitização desses créditos. O primeiro refere-se à inclusão no mercado de
hipotecas do segmento de agentes que não teriam condições de cumprir com seu
financiamento, chamados de subprime que inclui o mutuário do tipo NINJA. Pode-se
observar no Gráfico 2.2 e na Tabela 2.1, o crescimento das hipotecas subprime e sua
participação no mercado hipotecário. A partir do ano 2003, percebe-se o aumento da
importância da emissão de hipotecas do tipo subprime e, em 2006, esse volume chegou a
US$ 600 bilhões, isto é, atingiu a marca de 20,1% do total de novas hipotecas que eram
emitidas.

Tabela 2.1 – Hipotecas Emitidas nos Estados Unidos, em bilhões (2001-2006)

Fonte: Inside Mortgage Finance, The 2007 Mortgage Market Statistical Annual, Top Subprime Mortgage Market Players & Key Data
(2006), em Joint Economic Committee (2007).
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Gráfico 2.2 – Emissão Total de Novas Hipotecas e Participação das Hipotecas Subprime (2001-2006)

Fonte: Torres (2008c)

O segundo elemento trata da ampliação da securitização desse tipo de crédito, como
consta no Gráfico 2.3. Verifica-se que houve um crescimento desse processo, que partiu de
US$ 95 bilhões em 2001 para US$ 483 bilhões em apenas 5 anos, representando um
aumento de 50,4% para 80,5% de participação das hipotecas securitizadas. Isto pôde ser
feito através de instituições financeiras que atuavam como originadores de operações ao
concederem financiamentos imobiliários, e como distribuidores de risco ao securitizarem
esses créditos e ao vendê-los no mercado de capitais. Com isso, havia maior grau de
alavancagem das instituições financeiras e disseminação dos riscos em escala sistêmica.
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Gráfico 2.3 – Evolução do Percentual de Hipotecas Subprime Securitizadas (2001-2006)

Fonte: Torres (2008a)

“[...] o mercado hipotecário norte-americano parece ter atingido seu auge
em 2003, com a emissão de cerca de US$ 4 trilhões em novas hipotecas. No
entanto, a sustentação do ciclo imobiliário expansionista até o fim de 2006 se
deve à maior relevância adquirida pelo segmento subprime a partir de 2004,
tanto no que tange à emissão de novas hipotecas quanto ao seu processo de
securitização. Assim, a manutenção da bolha do mercado imobiliário dos
EUA foi realizada, primordialmente, pela incorporação dessa parte “menos
nobre” de tomadores de hipotecas.” (TORRES, 2008c. pp. 136)

Os empréstimos subprime eram operações de longo prazo que poderiam ser
concebidas em dois regimes diferentes. Ambos possuíam um período inicial curto, de 2 ou
3 anos, com prestações e taxas de juros baixas e fixas; seguido de um período mais longo,
os 27 ou 28 anos restantes, com prestações e taxas de juros de valores mais elevados e
reajustados periodicamente com base em taxas de mercado. À medida que as taxas de juros
de mercado caiam e os preços dos imóveis subiam, os tomadores dos empréstimos se viam
em dificuldade de cumprir com sua dívida. Eles, então, buscavam uma alternativa que
28

consistia na liquidação do financiamento hipotecário antigo e na aquisição de um novo a
taxas mais atraentes. Assim, iniciava-se um novo período de pagamento de 2 ou 3 anos em
que as taxas e as prestações voltavam a ser baixas e fixas.
Contudo, a manutenção desse ciclo foi se tornando mais árdua na medida em que a
taxa básica de juros foi sendo gradativamente elevada, saindo de 1% a.a. em maio de 2004
para 5,25% a.a. em junho de 2006, em conjunto com a queda dos preços dos imóveis, que
inviabilizou a continuidade do processo de refinanciamento e provocou uma ampliação das
inadimplências e execuções, desacelerando o mercado imobiliário e formando a bolha
habitacional.
Portanto, nas palavras de KRUGMAN (2009):
“Porém, o que justificou a bolha habitacional? Sabemos por que os preços
das ações começaram a subir: as taxas de juros estavam muito baixas nos
primeiros anos da década de 2000 [...], o que tornou atraente a compra de
moradias. E não há dúvida de que o aumento da demanda justificou parte do
aumento nos preços.” (KRUGMAN, 2009. pp. 154)

II.1.2 A Participação das Instituições Privadas
O mercado de hipotecas e a securitização dos créditos subprime cresceram,
basicamente, por meio da obtenção de recursos junto à venda de títulos no mercado de
capitais por instituições privadas, principalmente os grandes bancos e corretoras
americanos. Essa venda era realizada através de uma engenharia financeira elaborada por
essas instituições para repassar esses créditos a terceiros. Esse esquema foi bem explicado
por TORRES (2008a) e pode ser demonstrado através da Figura 2.1 abaixo, na qual os
segmentos em azul representam a operação original para a venda de títulos e os segmentos
em amarelo e vermelho representam as operações em que se utilizam derivativos de crédito,
emitindo novos títulos de dívidas com valores derivados de títulos baseados em subprimes.
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Figura 2.1 – Esquema Estilizado de Securitização de Créditos Subprime

Fonte: Torres (2008a)

Esse processo começa com a transferência de diversos tipos de contratos para um
fundo único de investimentos, chamado mortgage pool. Esse fundo emitia cotas (tranches)
de classes diferentes de acordo com uma taxa de retorno proporcional ao seu risco. A
parcela do fundo que assumiria as primeiras perdas no caso de atrasos e inadimplências era
conhecida como equity ou toxic waste por causa da sua dificuldade de ser descartada, mas
em troca seus detentores possuíam as taxas de remuneração mais altas. Caso os prejuízos
fossem maiores que o montante do equity, o excedente passava para a responsabilidade dos
investidores de risco seguinte (no caso, a B) e assim sucessivamente. Os bancos dividiam
essas cotas em três grupos: as de menor risco (seniores) eram classificadas como AAA, AA
e A e eram vendidas diretamente no mercado; as de risco médio (mezzanine) eram
classificadas como B, BB e BBB; e as de risco extremo (equity) eram submetidas a um
novo processo de transformação financeira mediante o uso de derivativos de crédito de
forma a melhorar suas classificações de risco.
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As cotas de risco médio, representadas na Figura 2.1 na cor amarela, eram
transferidas a um fundo CDO, no qual as hipotecas são misturadas a outros tipos de
créditos (como empréstimos corporativos e não-residenciais e dívidas de cartão de crédito)
de forma a diluir o risco de cada hipoteca, visto que esse fundo emitia títulos com
características de risco e retorno escalonadas, seguindo o modelo do fundo de hipotecas.
Por meio desse processo, os bancos conseguiam fazer com que por volta de 75% dos títulos
de classificação baixa colocados no CDO passassem a ser classificados como de níveis
superiores para serem vendidos no mercado como AAA, AA e A. Assim, os bancos
obtinham recursos para financiar a parte menos nobre dos subprime.
Ainda era preciso que se financiasse a tranche de pior risco - o equity -,
representado na Figura 2.1 na cor vermelha, de forma a não comprometer o balanço das
instituições privadas. Com isso, criaram empresas de propósitos estruturados - Structured
Investment Vehicle (SIV`s) - com o objetivo de emitir títulos de curto prazo, chamados
commercial papers. O problema era que esses commercial papers tinham maturidade de 3
ou 6 meses enquanto os ativos gerados pelas SIV`s eram de até 30 anos. Essa diferença
fazia com que essas empresas mantivessem programas de colocação e resgate de seus
títulos no mercado de forma permanente. Eles combinavam a rentabilidade alta do equity
com as baixas taxas de juros dos commercial papers.
“[...] Dessa forma, os bancos não puderam apenas ampliar seus níveis de
alavancagem, contornando os limites impostos pelo Acordo da Basiléia,
como também transferir os riscos de crédito para os mercados de capitais e
patrimônio dos investidores. [...] Dessa forma, a cessão de créditos subprime
constituiu-se em uma oportunidade de obter bons retornos com contrapartidas
de risco inferiores àquelas que teriam de ser arcadas na ausência dos
mecanismos de derivativos de créditos analisados.” (TORRES, 2008c. pp.
144)
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II.1.3 A Crise do Subprime
As raízes da crise do subprime podem ser encontradas na desaceleração do mercado
imobiliário americano. No ano de 2006, houve queda na demanda por imóveis, fazendo
com que os preços das residências começassem a ceder ao final desse ano. Isso pode ser
observado no Gráfico 2.4 que mostra que, depois das vendas alcançarem por volta de 8,5
milhões de imóveis residenciais na segunda metade do ano 2005, esse mercado iniciou uma
trajetória declinante, atingindo 5,4 milhões em meados de 2008, ou seja, queda de 36,5%
nesse período.
Gráfico 2.4 – Venda de Imóveis nos Estados Unidos (1999 – 2008)
(Dados Trimestrais Anualizados até Agosto de 2008)

Fonte: Nation Association of Realtors e US Census Bureau, com base nos dados coletados na Bloomberg, em Torres (2008c)
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Esse processo dificultou a renegociação das hipotecas subprime por meio dos
tomadores de empréstimo que se tornaram, em sua maioria, inadimplentes. O nível de
atrasos nas prestações foi de tal magnitude que não atingiu apenas a tranche equity, como
também as tranches de menor risco dos fundos CDO`s.
A partir disso e devido à falta de informações claras sobre as perdas, os investidores
resgataram suas aplicações nesses fundos e pararam de renovar suas aplicações em
commercial papers. Isto fez com que os grandes bancos americanos e europeus estivessem
expostos ao risco, visto que foram afetados pela transferência de parte dos prejuízos através
de linhas de crédito pelas SIV`s. Os bancos tiveram seus custos de captação elevados,
inclusive no mercado interbancário. Isto foi um sinal para a intervenção dos Bancos
Centrais, que ofereceram liquidez a taxas baixas. Até outubro de 2008, os prejuízos da crise
alcançavam cerca de US$ 660 bilhões.

II.2 As Políticas Monetárias do FED e Seus Efeitos
A política monetária do Federal Reserve (Fed) – Banco Central americano – atua no
controle da inflação e também possui a função de obter o maior nível de emprego possível.
Com isso, nessa seção será abordado o comportamento da taxa de juros americana nos
períodos de 2001 a 2006, no qual Alan Greenspan estava no comando do Fed, e 2006 a
2008, no qual Ben Bernanke assumiu o controle do Banco Central americano.
Dessa maneira, torna-se possível uma melhor análise da relação entre as políticas
monetárias dos Estados Unidos e a crise em questão, principalmente em relação ao mercado
hipotecário e o papel dessas políticas na resolução do cenário abordado.
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II.2.1 O Período Greenspan (2001 a 2006)
Os atentados terroristas aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 fizeram
com que o governo americano direcionasse maior parte da sua atenção a esse combate. Isso
fez com que os agentes se tornassem mais cautelosos e, assim, a economia cresceu de
forma mais lenta no período após esse acontecimento.
O Fed, que na ocasião tinha como presidente o economista Alan Greenspan,
resolveu agir contra essa situação, impondo uma política monetária expansionista de corte
severo das taxas de juros. Assim, o Federal Open Market Committee (FOMC) – órgão
responsável por estabelecer as diretrizes da política monetária e a taxa de juros – manteve
essa decisão por sete reuniões seguidas, reduzindo a taxa para o nível de 1,25% ao ano no
final de 2002, como se pode observar no Gráfico 2.5.

Gráfico 2.5 – Trajetória dos Fed Funds (1999 – 2008)

Fonte: Federal Reserve
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A economia americana, então, vivenciava uma fase de desinflação acentuada, na
qual os salários e os níveis de preços permanecem em níveis baixos, reduzindo a inflação e
determinando a queda da taxa de juros, segundo Greenspan. No entanto, na reunião do
FOMC de meados de 2003, o Fed decidiu reduzir os juros para um patamar ainda mais
baixo, de 1% ao ano. Essa medida fez com que se ficasse sujeito a surtos inflacionários e
bolhas e, de fato, houve reflexos no mercado imobiliário. Este presenciou um forte
aquecimento por meio da comercialização de imóveis novos e de imóveis previamente
utilizados, como demonstrado nos Gráficos 2.4 e 2.6.

Gráfico 2.6 – Índices de Preços Reais de Residências nos Estados Unidos e outros Indicadores Econômicos
(1938 – 2007)

Fonte: Irrational Exuberance (2005), Robert J. Shiller, em Joint Economic Committee (2007).

Segundo FAIN (2008, pp. 38), no ano de 2003, as taxas de juros das hipotecas
alcançaram seu menor nível desde 1960 – inferior a 6% ao ano – de acordo com dados do
Mortgage Bankers Association, estimulando o refinanciamento imobiliário, aquecendo a
demanda e elevando os preços dos imóveis. Entretanto, a explosão do setor imobiliário
incentivou a bolha especulativa. Buscou-se lucrar com a valorização dos preços dos
imóveis e, assim, em 2005, o capital especulativo atingiu o patamar de 28% de participação
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no mercado de compra de residências, conforme dados da National Association of Realtors
(NAR), indicando um aumento da rotatividade dos imóveis usados.
O processo inflacionário em surto fez com que o FOMC elevasse a taxa dos Fed
funds de 1% ao ano em 2003 para 5,25% ao ano em meados de 2006. Esse aumento, como
abordado anteriormente na seção II.1 deste capítulo, fez com que as famílias não
conseguissem cumprir com suas dívidas e se tornassem inadimplentes, atingindo o
segmento subprime.

II.2.2 O Período Bernanke (2006 a 2008)
Alan Greenspan se aposentou em meados de 2006, após 18 anos no controle do
Banco Central americano (Fed), e seu sucessor, Ben Bernanke, foi indicado pelo presidente
americano da época George W. Bush. O novo presidente do Fed precisava decidir que
caminho a taxa de juros iria seguir: se diminuísse poderia aumentar a inflação; e se
continuasse poderia enfraquecer a economia. Como apresentado no Gráfico 2.5, Bernanke e
o FOMC decidiram aumentar a taxa de juros para 5,25% ao ano no meio de 2006. Esta taxa
se manteve até meados de 2007, quando começou a trajetória declinante até a taxa de 2%
ao ano em julho de 2008.
Em setembro de 2007, a crise começava a repercutir. Para combatê-la, o Fed e
outros Bancos Centrais decidiram intervir injetando liquidez no mercado, disponibilizando
recursos a taxas inferiores a de redesconto. Nesse momento, o Fed iniciou duas ações: o
Term Auction Facility (TAF) e o Term Securities Lending Facility (TSLF). A primeira foi
utilizada como instrumento para ampliar as facilidades de crédito e reduzir as pressões de
financiamentos de curto prazo.
“[...] Trata-se de operações de crédito temporárias, com juros entre aqueles
praticados no open market e no redesconto, em que o Fed aumenta a gama de
papéis colaterais e amplia tanto o prazo para maturação dos empréstimos, 28
ou 35 dias, como o número de instituições elegíveis, de vinte dealers para os
possíveis 8.000 depositantes junto à autoridade monetária.” (BANCO
CENTRAL, 2008. pp. 77)
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A segunda ação foi tomada tendo em vista a reduzida liquidez no sistema de
financiamento de curto prazo. Assim, o Fed criou o TSLF como um programa de
empréstimo de ativos a termo.
“[...] Por essa nova modalidade operacional, a autoridade monetária passa a
oferecer, não mais no overnight, mas por 28 dias, até US$200 bilhões em
treasuries a seus dealers (instituições não necessariamente depositantes,
como requerido no caso dos leiloes TAF) em troca de papéis que incluem
títulos de agências federais, títulos federais garantidos por hipotecas
residenciais (mortgage backed securities – MBS) e, até mesmo, títulos
hipotecários emitidos por instituições privadas, desde que avaliados como
AAA.” (BANCO CENTRAL, 2008. pp. 80)

Mesmo com essas medidas postas em prática, o Fed ainda esteve diretamente
envolvido na aquisição do banco Bear Stearns pelo JPMorgan, visto que a independência
desse banco se mostrou inviável nas condições de mercado presentes na época.
Portanto, todos os Bancos Centrais de países atingidos pela crise, principalmente o
Fed, deveriam atuar de forma a favorecer a ampliação da oferta de crédito em cenário de
recessão ou de forte contração da atividade econômica. Por outro lado, a elevada utilização
da capacidade instalada e as pressões sobre os preços impulsionam os Bancos Centrais a
combaterem o agravamento da situação inflacionária e a possibilidade de deterioração de
sua credibilidade.
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CAPÍTULO III – IMPACTOS DA CRISE

SOBRE A

ECONOMIA BRASILEIRA
A América Latina parece ter sido pouco impactada pela crise financeira americana,
visto que, após um ano do seu início, o continente crescia em média a 4%, enquanto os
países integrantes do G7 sofriam com problemas de liquidez e baixo crescimento. E o
Brasil confirmava esse fato, crescendo 5,8% nos três primeiros trimestres do ano de 2008.
Com isso, na primeira seção do terceiro capítulo deste trabalho serão abordados os
setores da economia brasileira que foram afetados pela crise do mercado imobiliário
americano; e na segunda seção serão apresentadas as medidas tomadas pelo governo do
Brasil para conter os danos causados por ela.

III.1 A propagação da crise do subprime no Brasil
O nível de atividade econômica sofreu severos impactos com a crise em questão não
apenas nos países desenvolvidos, como também nos países subdesenvolvidos. Um primeiro
impacto foi observado na contração acentuada do crédito nos mais diversos mercados,
assim como houve redução dos principais índices de bolsas ao redor do mundo, afetando
poupanças e, consequentemente, o consumo e o investimento, tanto de famílias como de
empresas.
Como apresentado pelo IPEA (2008, pp. 10), um canal de transmissão da crise
financeira para o investimento é a elevação do grau de incerteza dos agentes que passam a
ter a percepção de que o ambiente se tornou pouco previsível para suportar uma análise que
basearia uma tomada de decisão. Assim, os agentes podem interromper os seus
investimentos em curso ou, até mesmo, adiar novos investimentos. A crise também
aumenta a aversão ao risco dos agentes econômicos, que retiram seus investimentos
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estrangeiros diretos e em ações e os direcionam para fontes mais seguras e sólidas de
investimento, como títulos do Tesouro dos Estados Unidos.11
“A contaminação do ambiente interno se reflete numa escassez de liquidez,
dificultando o financiamento das empresas via sistema bancário ou via
mercado de capitais. Grande parte do crescimento verificado nos níveis de
investimento no atual ciclo está associada à expansão do crédito. Seja por
meio de financiamento bancário ou das chamadas aberturas iniciais de capital
na bolsa de valores, as empresas tiveram como expandir sua capacidade de
produção para adequar-se a uma demanda crescente. [...]” IPEA (2008, pp.
10)

Conforme a crise se agravou, os bancos reduziram drasticamente a oferta de crédito,
prejudicando desde o financiamento de investimentos até as operações que envolviam
capital de giro. Além disso, os bancos também passaram a ser mais cautelosos e seletivos
quanto à concessão de crédito, tornando-o mais caro e com prazos mais curtos.
Os consumidores também tiveram suas percepções afetadas pelo ambiente de
incerteza proporcionado pela crise financeira. Passaram a enfrentar a dúvida sobre o
próprio emprego e sobre o nível do seu poder de compra, fazendo com que se tornassem
mais prudentes e adiassem o consumo, evitando o endividamento.
Segundo FILGUEIRAS (2007, pp. 92), as economias emergentes, incluindo o
Brasil, tiveram o lado real da economia afetado pela crise por meio de dois principais
mecanismos: o mercado financeiro e o comércio internacional.
O primeiro mecanismo participa desse processo por causa da livre mobilidade de
capitais, que opera por meio da comercialização de ações e títulos brasileiros. Os impactos
nesse setor foram praticamente imediatos: queda da Bolsa de Valores de São Paulo,
elevação do risco Brasil e desvalorização do câmbio. Quanto a Bolsa de Valores, pode-se
observar no Gráfico 3.1 a queda do Índice Bovespa, que chegou a cair quase 10% em
apenas um dia, por volta da segunda metade do ano de 2007. Os mercados financeiros de
quase todo o mundo foram afetados, contudo o Brasil foi um dos países que lidaram com as
piores perdas (queda em torno de 17%).
11

Ver análise sobre fuga de capitais nessa mesma seção, página 42.
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Gráfico 3.1 – Índice BOVESPA (2005 a 2010)

Fonte: BM&FBOVESPA

Isso foi causado devido a duas características apresentadas por esse mercado:
grande peso que as ações da Vale e da Petrobras exercem sobre a carteira do Índice
Bovespa (Ibov), como observado no Gráfico 3.2; e o vertiginoso aumento na quantidade de
fundos e clubes de investimento. Pelo fato de a bolsa de valores do Brasil ainda ser
relativamente pequena, os clubes de investimento optam por ações de baixa liquidez para
diversificar o portfólio, o que vai se mostrar como uma estratégia ruim em momentos de
crise como esse, no qual há dificuldade de liquidação por parte dos investidores e de venda
de posição pelos administradores das carteiras. Com isso, vendem-se as ações de maior
liquidez (como Vale e Petrobras) para compensar os saques dos investidores cotistas de
forma a não reduzir a rentabilidade do clube.
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Gráfico 3.2 – Participação das Empresas Vale e Petrobras no Índice BOVESPA (jan/2008 a dez/2009)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BM&FBOVESPA.

A crise também afetou a política monetária do país, que fez com que o Comitê de
Política Monetária (COPOM) interrompesse a trajetória de queda das taxas de juros, como
constatado pelo Gráfico 3.3 a seguir. Lê-se no gráfico que a taxa Selic estava em curso de
queda desde meados de 2005, deixando a taxa de 19,75% para atingir o patamar de 11,25%
na metade de 2007, na qual se manteve constante por volta de um ano, quando iniciou sua
retomada para o nível de 13,75%. A partir do ano de 2009, essa taxa tornou a decrescer até
alcançar 8,75%, valor que permaneceu estável até 2010.
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Gráfico 3.3 – Taxa de juros - Meta Selic definida pelo Copom (2005 a 2011) (% a.a.)

Fonte: COPOM

Um dos acontecimentos que chamou maior atenção para o fato de a crise ter
atingido o Brasil foi a fuga de capitais que ocorreu ao final de 2008, como retratado pelo
Gráfico 3.4 abaixo, mesmo período da quebra de um dos maiores bancos americanos – o
Lehman Brothers. Isso ocorreu como tentativa de cobrir as perdas em outros centros
financeiros em crise ao redor do mundo.
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Gráfico 3.4 – Fuga de Capitais (2006 a 2010) (em milhões)

Fonte: Banco Central do Brasil

“[...] Desde meados de 2006, os ingressos líquidos de capitais
internacionais aumentaram consideravelmente, passando de US$ 8 bilhões
nos 12 meses terminados em junho daquele ano para US$ 92 bilhões em
janeiro de 2008. No entanto, ao longo deste ano, esses ingressos começaram
a minguar, chegando a US$ 54 bilhões nos 12 meses encerrados em outubro,
principalmente em razão dos menores ingressos líquidos de investimentos
diretos e investimentos em carteira (ações e títulos de renda fixa). Apenas em
outubro, as saídas líquidas de investimentos estrangeiros em carteira foram
de US$ 7,9 bilhões, sendo US$ 6,1 bilhões em ações. De junho a outubro
deste ano, as saídas líquidas de ações alcançaram US$ 10,1 bilhões. Outro
dado que chama a atenção é a saída de US$ 6,1 bilhões de ativos de bancos
residentes no país. [...]” IPEA (2008, pp. 16)

A fuga de capitais acarreta desvalorização do real frente ao dólar, depreciando a
taxa cambial (Gráfico 3.5), elevando o preço dos produtos importados, pressionando os
custos de produção, e, assim, produzindo pressões inflacionárias. A desvalorização cambial
foi controlada pelo Banco Central por meio de intervenções para diminuir a volatilidade do
mercado, visto que as empresas estavam comprando dólares no mercado à vista como
forma de minimizar suas perdas. Se unir isso à queda da Bolsa de Valores, tem-se como
resultado uma grande destruição de riqueza.
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Gráfico 3.5 – Trajetória da Taxa de Câmbio (2005 a 2010)

Fonte: Banco Central do Brasil

Já o mecanismo do comércio internacional acarreta choque no balanço de
pagamentos por meio da redução dos preços internacionais das commodities, que compõem
parte significativamente relevante da pauta de exportações brasileira, causado pela
desaceleração da atividade econômica mundial.
Segundo a Carta de Conjuntura publicada pelo IPEA (2008), o crescimento
extraordinário do comércio exterior entre os anos 2002 a 2008 foi possível devido à
presença, em conjunto, de um crescimento da demanda global e de uma intensa elevação
dos preços das commodities no comércio internacional. Com isso, a crise internacional pode
atingir o Brasil por meio de alguns canais, como: diminuição da demanda global;
desvalorização cambial, já exposta anteriormente; e contínua redução nos preços das
commodities. O primeiro canal faz com que se reduzam as exportações e as importações
realizadas pelo Brasil, principalmente de produtos básicos e semimanufaturados que
possuem grande peso na pauta de exportação do país e são destinados aos países
desenvolvidos, podendo ocasionar redução do superávit comercial.
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“Sem embargo, desde fevereiro de 2008, os preços das importações têm
superado sistematicamente seus níveis até então prevalecentes, ao mesmo
tempo em que a variação dos preços das exportações reduziu-se de forma
persistente, a ponto de tornar-se negativa a partir de setembro. Assim, os
principais impactos da crise internacional sobre os saldos comerciais da
economia brasileira foram: a rápida deterioração de seus termos de troca e a
queda proporcionalmente maior das quantidades exportadas em relação às
importadas.” IPEA (2009, pp. 27)

Observando-se os dados apresentados no Gráfico 3.6, nota-se que o valor das
exportações do Brasil passa por uma vertiginosa queda a partir da segunda metade de 2008,
saindo de um valor de US$20.451.410.348 em julho de 2008 para US$9.586.405.593 em
fevereiro de 2009, uma queda de quase 47%.

Gráfico 3.6 – Exportações (2005 a 2010) (em Milhões de Dólares)

Fonte: Banco Central do Brasil
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O Brasil, devido à saída de capitais, também enfrentou um choque de liquidez. O
país estava mais exposto ao mercado financeiro internacional, visto que ainda haviam
bancos internacionais sediados no país que se financiavam por meio de bancos estrangeiros,
reduzindo a concessão de empréstimos pelo sistema financeiro privado e constituindo um
problema de crédito, que seria compensado pela atuação dos bancos públicos.
O clima de incertezas e desconfiança gerado pela crise também afetou o nível da
atividade econômica brasileira. Segundo MOREIRA (2010, pp.35), essa condição pode ser
constatada a partir de vários indicadores, para citar alguns:
i. Redução da produção industrial;
ii. Redução da utilização da capacidade instalada e horas trabalhadas na
indústria de transformação; e
iii. Aumento da taxa de desemprego aberto
O primeiro indicador pode ser evidenciado no Gráfico 3.7 que ressalta a redução de
quase 70% no Índice de Produção, que partiu do valor de 138,29 para 94,98. A indústria de
transformação, por exemplo, teve sua produção reduzida por volta de metade, em razão da
redução das exportações e da contração da demanda doméstica.
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Gráfico 3.7 – Índice de Produção (2002 = 100) (2005 a 2010)

Fonte: IBGE

O PIB é um indicador que pode auxiliar de forma efetiva essa análise. O IBGE
divulgou que o PIB do segundo trimestre de 2009 superou o primeiro trimestre deste
mesmo ano em 1,9%, estimulando as expectativas de recuperação. O Gráfico 3.8 aponta o
comportamento do PIB no período de crise, o qual reflete uma queda acentuada a partir de
2008 e que inicia sua recuperação no ano de 2009.
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Gráfico 3.8 – Produto Interno Bruto – Variação em Volume (1996 a 2010)

Fonte: IBGE

Portanto, segundo TAVARES (2009, pp. 11):
“Apesar das condições favoráveis, o Brasil, a igual que os demais países da
América Latina, não ficou imune à crise que se manifestou por uma forte
retração da produção industrial no último trimestre de 2008, em particular
nos setores exportadores e que se manteve até o final do primeiro trimestre de
2009. [...] Os primeiros indícios de recuperação econômica começaram
apenas em abril deste ano [...].” (TAVARES, 2009. pp. 11)

III.2 As medidas tomadas pelo governo brasileiro
Com as proporções tomadas pela crise do mercado hipotecário americano, o
governo do Brasil resolveu agir de maneira a evitar a propagação dos efeitos da turbulência
internacional que se vivenciava. Com isso, a seguir, serão expostas as medidas tomadas
pelas autoridades brasileiras, de acordo com MOREIRA (2010, pp.36 a 42).
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Para conter a depreciação cambial ocasionada pela fuga de capitais e os
desequilíbrios no mercado financeiro, o Banco Central atuou colocando em prática leilões
de dólares, como o de US$500 milhões realizado em 19 de setembro de 2008, após a
falência do Lehman Brothers, para conter o aprofundamento da depreciação cambial. Outra
ação tomada, mas esta para promover a atividade econômica, foi o aumento dos limites dos
financiamentos e a criação de novas linhas de crédito, como a liberação de crédito para o
financiamento da safra agrícola, em outubro de 2008, e para pequenas e médias empresas,
em novembro do mesmo ano. Além dessas medidas, decretos que garantiam a estrutura do
setor bancário brasileiro foram assinados; o recolhimento compulsório teve seus princípios
alterados; e linhas de financiamento para consumo foram estabelecidas.
Ainda em outubro de 2008, o Banco Central permitiu que fosse reduzido em até
40% o recolhimento compulsório dos bancos se eles comprassem operações de crédito de
outras instituições financeiras. Essa determinação suportava a ação dos bancos com
problemas de liquidez de transferir suas carteiras. Para evitar corridas bancárias, foi posta
em prática uma Medida Provisória que concedia permissão ao Banco Central de comprar
carteiras de bancos com sede em território nacional, mas de forma regulada pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN).
Com isso, o governo estipulou como medidas de política monetária a alteração da
taxa do compulsório e da taxa de juros (Selic)12, e aumento na oferta de crédito dos bancos
públicos. Assim, desejava-se limitar os impactos da crise sobre investimento e consumo,
com menores taxas de juros e maior disponibilidade de crédito. Portanto, o Banco Central
atuou reduzindo as exigências do compulsório; agilizando as operações de redesconto;
vendendo dólares; autorizando a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a intervirem
em instituições financeiras com problemas e o BNDES a elevar o crédito das empresas; e
financiando a construção civil, a indústria automobilística e as exportações.
Por outro lado, as medidas de política fiscal adotadas foram de compressão de
impostos e da meta de superávit primário. Outros instrumentos de política fiscal também
foram acionados, como, por exemplo, a postergação do prazo de pagamento de alguns
impostos; a aceleração da devolução de tributos; e a ameaça de cobrança de contribuições
12

Ver Gráfico 3.3, deste capítulo seção III.1.
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previdenciárias sobre rescisões de contratos de trabalho. Para exemplificar, houve a
redução do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) a zero nas operações de liquidação
de câmbio para entrada de investimento no país, acelerando a entrada de capitais e
reduzindo as pressões sobre tal mercado. E ainda, em dezembro de 2008, o Governo
Federal declara modificação nas alíquotas do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF).
Essas decisões foram tomadas com o objetivo de reverter o quadro que foi apresentado na
seção anterior deste mesmo capítulo.
“[...] Buscou-se manter o setor externo mediante a concessão de crédito aos
exportadores, dado que as linhas tradicionais estavam congeladas. No que
tange ao sistema financeiro, buscou-se realizar uma série de medidas para
manter a liquidez e a solvência dos bancos e ao mesmo tempo em que
sinalizou aos mercados a forte intenção do governo em evitar uma possível
corrida bancária. Em relação à reativação da economia, a política monetária
foi expansionista por meio da redução das taxas de juros básicas e pela forte
expansão do crédito. A política fiscal também foi expansionista a partir da
concessão de uma série de isenções tributárias.” (MOREIRA, 2010. pp. 42)
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CONCLUSÃO
Ao longo do segundo semestre do ano de 2007, os mercados financeiros foram duas
vezes surpreendidos por elevadas perdas relacionadas ao financiamento imobiliário norteamericanos. Isto ocorreu porque houve uma desaceleração nesse mesmo mercado, como
ficou constatado em KRUGMAN (2009):
“[...] Quando a alta dos preços chegou ao ponto de inviabilizar a compra de
casas pela maioria das famílias – mesmo a taxas de juros aliciantes e sem
pagamento de entrada – as vendas começaram a desacelerar. [...] no fim do
segundo trimestre de 2006, a debilidade do mercado aos poucos ficava
evidente. Os preços começaram a cair, lentamente, de início, e, depois, com
velocidade crescente.” (KRUGMAN, 2009. pp. 174)

Essas perdas ameaçavam a saúde financeira de importantes bancos e fundos de
investimento. Como conseqüência, os investidores reagiram se desfazendo de suas posições
em créditos hipotecários, fazendo com que fundos de investimento suspendessem os
resgates de cotas. Com isso, houve redução na liquidez dos títulos de curto prazo
americanos, os commercial papers.
Nos mercados interbancários, as taxas de juros começaram a subir e os Bancos
Centrais decidiram intervir, injetando liquidez para evitar que a crise tomasse proporções
sistêmicas. Essa atitude foi vital para que a crise não fosse tão desastrosa quanto a Grande
Depressão de 1929, como apontavam alguns diagnósticos mais pessimistas.
Portanto, conclui-se que um elemento que corroborou para a formação da crise
americana de 2008 foi a securitização, como uma estrutura de crédito inovadora que
contornava a regulação que estava em vigor. Logo, a estabilização dos preços dos imóveis é
um dos fatores importantes para que se supere a conjuntura em questão, sendo relevante
para consolidar as linhas de crédito pelas instituições e as garantias dos tomadores.
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Entretanto, não se pode deixar de destacar que essa circunstância também atingiu os
países da América Latina, mas de forma diferenciada. O Brasil reagiu com políticas
direcionadas para o mercado doméstico, assim como políticas para manter suas
exportações, de maneira a adquirir maior volume de dólares para assegurar um nível
adequado de suas reservas internacionais.
Segundo TORRES (2008c), há, pelo menos, duas lições importantes a serem
aprendidas com a crise. A primeira lição é que o arcabouço regulatório em uso e em
discussão – Basiléia I e II13, respectivamente – precisa ser repensado, particularmente no
que diz respeito à capacidade de auto-regulação do mercado. A segunda lição é que haverá
maior intervenção do Estado na economia, especialmente no que tange ao funcionamento
dos mercados e instituições financeiras.

13

Buscar nota de rodapé 6, na página 19.
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ANEXO A – ANÁLISE ECONOMÉTRICA
Nos capítulos do presente trabalho, citou-se o fato de o comportamento da taxa de
juros norte-americana e dos preços das residências terem sido fatores de grande influência
no aumento do nível de inadimplência dos empréstimos do setor imobiliário americano,
principalmente os subprime, que foram de grande repercussão na crise financeira que
atingiu de forma impactante a economia global no ano 2008.
Portanto, nesse anexo pretende-se confirmar essas afirmações de forma empírica,
por meio de dois modelos de regressão linear, utilizando o Método dos Mínimos
Quadrados.

Anexo A.1 – Modelo 1
O primeiro modelo teórico a ser avaliado utiliza-se de uma amostra de 50
observações que abrange o período desde o primeiro trimestre de 1998 até o terceiro
trimestre de 2010. Por meio dele, deseja-se corroborar a assertiva de que a queda do nível
de preços dos imóveis nos Estados Unidos contribuiu para o aumento da taxa de
inadimplência dos empréstimos subprime do mesmo.
A equação do modelo é a seguinte:
Yt = β0 + β1Xt + β2Y(t-1) + µt
Na qual:
Yt = Taxa de inadimplência dos empréstimos subprime;
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Xt = Variação no índice de preços das residências norte-americanas (HPI)14;
Y(t-1) = Taxa de inadimplência dos empréstimos subprime no período anterior;
βi = Parâmetros; e
µt = Termo residual.
Espera-se, assim, encontrar uma relação negativa entre a taxa de inadimplência dos
empréstimos subprime e a variação no índice de preços das residências, isto é, que a queda
dos preços dos imóveis aumente o nível de inadimplência. Além disso, também se espera
que se confirme que a taxa de inadimplência do período anterior possua relação positiva
com a taxa do período t.
Na tabela A.1.1 a seguir, estão expostos os resultados do modelo econométrico em
questão.

Tabela A.1.1 – Resultados do Modelo 1

Fonte: Elaboração própria

14

OFHEO House Price Indexes
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Ao analisar os resultados apresentados na tabela acima, ratifica-se a assertiva
mencionada anteriormente. O coeficiente β1 revelou-se negativo, como previsto, com o
valor de -43,932, aproximadamente, provando que a queda no preço das residências, de
fato, aumenta a taxa de inadimplência dos empréstimos do segmento subprime. Da mesma
maneira, o coeficiente β2 atendeu as expectativas apresentando-se positivo, com o valor de
0,941, aproximadamente, confirmando que a taxa de inadimplência do período anterior
afeta a taxa de inadimplência dos empréstimos subprime do período t. Ainda sobre a análise
dos parâmetros do modelo retratado nessa seção, verifica-se que ambos são estatisticamente
significativos, visto que apresentam p-valor inferior ao nível de 5%.
Quanto aos demais resultados demonstrados na tabela, vale ressaltar o valor do R2 e
do R2 ajustado15. Ambos ficaram situados em um valor próximo de 97%, significando que
em torno de 97% das variações sobre a taxa de inadimplência (variável dependente) são
explicadas pela variação no índice de preços das residências norte-americanas e pela taxa
de inadimplência dos empréstimos subprime no período anterior (variáveis explicativas).
Outros testes econométricos também foram aplicados de forma a avaliar a
consistência do modelo, como de: autocorrelação, multicolinearidade, heterocedasticidade e
especificação. E estão sintetizados na tabela A.1.2 a seguir.

Tabela A.1.2 – Resultados dos Testes Aplicados ao Modelo 1

Fonte: Elaboração própria

15

O R2 revela quanto da variável dependente é explicado pelas variáveis explicativas do modelo, mas pode
não ser muito eficiente porque tende a aumentar quando o número de variáveis explicativas utilizadas
aumenta. Já o R2 ajustado impõe uma penalização ao aumento do número de variáveis explicativas, tornando
o seu uso melhor e mais preciso por só elevar se houver real aumento da explicação da variável dependente
pelas variáveis explicativas.

59

O teste h Durbin para verificação de existência de autocorrelação é aplicado no
lugar do teste d de Durbin-Watson, visto que o modelo contém o regressando defasado
como regressor, para detectar se há autocorrelação nos dados. O valor de aproximadamente
-0,77 não está no intervalo |h| > 1,96, portanto não se rejeita a hipótese de não
autocorrelação. Em outras palavras, não há evidências de autocorrelação de primeira ordem
no modelo especificado. Logo, não há correlação entre integrantes dessa série temporal.
O teste de White visa mostrar se há heterocedasticidade, ou seja, se a variância de
cada termo de erro é igual. O valor observado 11,4062 é maior que o valor crítico ao nível
de 10% (aproximadamente 0,044), assim rejeita-se a hipótese de que há homocedasticidade
e confirma-se de que há heterocedasticidade.
O teste de colinearidade pretende avaliar se há relação entre algumas ou todas as
variáveis explicativas do modelo. Ambas variáveis utilizadas na regressão apresentaram o
valor de 2,007 que é inferior a 10, não indicando, então, a presença de multicolinearidade.
Por fim, foi realizado o teste RESET de Ramsey para detectar erros de especificação
da regressão. Como o valor observado 0,38 (aproximadamente) é menor que o valor crítico
0,541, aceitamos a hipótese inicial de que a regressão está bem especificada.

Anexo A.2 – Modelo 2
O segundo modelo teórico a ser analisado abrange a mesma amostra de 50
observações que compreende o período desde o primeiro trimestre de 1998 até o terceiro
trimestre de 2010. Por meio dele, deseja-se evidenciar a assertiva de que o aumento nas
taxas de juros contribuem de forma direta para o aumento da taxa de inadimplência dos
empréstimos subprime da economia norte-americana.
A equação do modelo atual, analogamente ao modelo anteriormente exemplificado,
é a seguinte:
Yt = β0 + β1X(t-1) + β2Y(t-1) + µt
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Na qual:
Yt = Taxa de inadimplência dos empréstimos subprime;
X(t-1) = Taxa de juros norte-americana no período anterior;
Y(t-1) = Taxa de inadimplência dos empréstimos subprime no período anterior;
βi = Parâmetros; e
µt = Termo residual.
Com a regressão apresentada, deseja-se descobrir uma relação positiva entre a taxa
de juros dos Estados Unidos e a taxa de inadimplência dos empréstimos subprime no
mesmo país. Assim sendo, o aumento da taxa de juros deve acarretar aumento do nível de
inadimplência. Além disso, também se espera que se confirme que a taxa de inadimplência
do período anterior possua relação positiva com a taxa do período t, como igualmente foi
mostrado no modelo anterior. Vale ressaltar que a escolha pela defasagem da variável taxa
de juros deve-se a hipótese de que as medidas tomadas pelo Banco Central norte-americano
– Federal Reserve – afetam a taxa de inadimplência apenas no período posterior, e não de
forma imediata.
A tabela A.2.1 a seguir exibe resumidamente os resultados do modelo econométrico
anunciado nessa seção deste trabalho.
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Tabela A.2.1 – Resultados do Modelo 2

Fonte: Elaboração própria

Novamente, ao analisar os resultados demonstrados pela tabela exposta acima,
valida-se a afirmação feita previamente. O coeficiente β1 agora apresenta-se positivo, como
esperado, com o valor em torno de 0,1655, comprovando que o aumento da taxa de juros
norte-americana pelo Fed, em um período, certamente aumenta a taxa de inadimplência dos
empréstimos do segmento subprime no período seguinte. De maneira semelhante a citada, o
coeficiente β2 atingiu o resultado desejado com o valor positivo de 1,06994, assegurando
que a taxa de inadimplência do período anterior afeta a taxa de inadimplência dos
empréstimos subprime do período t, como também foi apontado na seção anterior desse
mesmo anexo. Quanto aos parâmetros dispostos nesse segundo modelo, percebe-se que eles
são estatisticamente significativos, visto que apresentam p-valor inferior ao nível de 5%.
Analisando os outros resultados dispostos na tabela, certifica-se que o tanto o R2
quanto o R2 ajustado estão próximos de 97%, significando que em torno de 97% das
variações sobre a taxa de inadimplência (variável dependente) são explicadas pela variação
na taxa de juros norte-americana e pela taxa de inadimplência dos empréstimos subprime,
ambas no período anterior (variáveis explicativas).
Seguindo a mesma estrutura, mais testes econométricos foram aplicados com a
finalidade

de

apurar

a

consistência

do

modelo,

como

de:

autocorrelação,
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multicolinearidade, heterocedasticidade e especificação. E estão sintetizados na tabela
A.2.2 a seguir.

Tabela A.2.2 – Resultados dos Testes Aplicados ao Modelo 2

Fonte: Elaboração própria

O teste h Durbin é aplicado, para detectar se há autocorrelação nos dados, pelo
mesmo motivo do modelo previamente apresentado. O valor de aproximadamente -0,405
não está no intervalo |h| > 1,96, assim não rejeita-se a hipótese de não autocorrelação. Com
isso, não há evidências de autocorrelação de primeira ordem no modelo especificado. Logo,
não há correlação entre integrantes dessa série temporal.
O teste de White para avaliar a presença de heterocedasticidade exibiu o valor
observado 14,404, que é maior que o valor crítico de aproximadamente 0,013 ao nível de
10%. Esse evento faz com que se rejeite a hipótese de que há homocedasticidade,
sustentando a hipótese de que há heterocedasticidade.
O teste de colinearidade foi aplicado e as duas variáveis utilizadas na regressão
apresentaram o valor de 1,482 que é inferior a 10, não indicando, então, a presença de
multicolinearidade.
Diferentemente do acontecido com a regressão 1, o teste RESET de Ramsey
apontou o valor observado em torno de 2,82, que é maior que o valor crítico 0,0998 (valor
aproximado), fazendo com que se rejeite a hipótese inicial de que a regressão está bem
especificada. Há cinco razões possíveis para haver um erro de especificação:
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1. Omissão de uma ou mais variáveis relevantes;
2. Inclusão de uma ou mais variáveis desnecessárias;
3. Adoção de uma forma funcional errada;
4. Ocorrência de erros de medição; e
5. Especificação incorreta do termo de erro estocástico.
Portanto, esses fatores, em conjunto, favoreceram o surgimento da bolha imobiliária
norte-americana, assegurando as expectativas dos modelos propostos de que aumentos na
taxa de juros e a queda dos preços das residências dos Estados Unidos acarretaram aumento
na taxa de inadimplência das hipotecas subprime desse mesmo país. Entretanto, deve-se
ressaltar que eles não podem ser considerados como únicos causadores da mesma, visto que
há outros cenários que não fizeram parte do escopo deste anexo.

Anexo A.3 – Base de Dados
Os dados utilizados consistem em cinquenta observações trimestrais para o período
de 1998 a 2010. A seguir, estão as variáveis utilizadas e suas respectivas fontes.

Modelo 1:
Yt = Taxa de inadimplência dos empréstimos subprime  Mortgage Bankers
Association via Bloomberg; e
Xt = Variação no índice de preços das residências norte-americanas (HPI) 
Federal Housing Finance Agency (FHFA).
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Modelo 2:
Yt = Taxa de inadimplência dos empréstimos subprime  Mortgage Bankers
Association via Bloomberg; e
X(t-1) = Taxa de juros norte-americana no período anterior  Board of Governors
of the Federal Reserve System.

Na página subseqüente, encontra-se a tabela com os dados empregados para a
alimentação dos modelos explicados.
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Tabela A.3.1 – Dados
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