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E Embora os governos pelo mundo estejam se 
empenhando para dar resposta a seus eleitores com 
relação à crise financeira, principalmente abordando 
a questão da regulação prudencial, não parece que a 
ampliação desse escopo para a adoção do conceito de 
Regulação Macroprudencial seja a solução. É difícil 
acreditar que a cúpula dos reguladores bancários 
mundiais não tomava conhecimento do fenomenal 
crescimento das operações com derivativos de 
crédito e da nocividade que esses instrumentos 
representam para o sistema. A falta de atenção e de 
força política para abortar as práticas nocivas que se 
desenvolviam no sistema financeiro levou a enormes 
prejuízos pelo mundo. Por isso, alterar a regulação 
não basta. A solução para o problema deve se dar 
no controle sobre o regulador, seja ele público ou 
privado, ou na criação de incentivos que delimitem 
sua atuação. Essa alternativa não é crível, dadas as 
condições políticas e a perda de poder que o mercado 
não parece aceitar.

Regulação prudencial, crise financeira, regulação 
bancária, sistema financeiro

Although governments around the world are tying their 
best do provide their voters with measures to cure this 
crises and prevent future ones, mainly by addressing 
the prudential regulation issue, does not seems that 
the broadening of this concept to encompass macro-
pudential regulation will be the solution. It is hard to 
believe that top world bank regulators weren’t aware of 
the astonishing growth of credit derivatives business and 
its risks for the financial system. The lack of attention 
and political support to abort the dangerous practices 
that were spreading around the financial system led to 
huge losses globally.  Change regulation is not enough. 
Control the regulation or setting incentives to constrain 
its scope of action is the solution. Unfortunately, this is 
not a credible outcome, given the political environment 
and the loss of power that market participants are not 
willing to lose.

Prudential regulation, financial crises, banking 
regulation, financial system.
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Introdução
Regulação prudencial pode ser definida como um serviço de monitoramen-

to, auditoria, e atividades de intervenção que os depositantes são incapazes ou 
não querem fazer por si próprios, atribuído ao Estado, para manter a estabilida-
de e saúde do sistema financeiro.

Em função da crise, e do descrédito óbvio à situação vigente, uma das solu-
ções apontadas para o problema foi a ampliação desse escopo para a adoção do 
conceito de Regulação Macroprudencial. Este modelo de regulação tem a finali-
dade de “perceber” antecipadamente as movimentações anormais da economia, 
como a formação de bolhas, de modo a propor ações de estabilização.

Para remediar o passado, o governo norteamericano criou o Troubled Asset 
Relief Program – TARP (Programa de alívio aos ativos problemáticos), um pro-
grama destinado à aquisição de ativos problemáticos das carteiras dos bancos da-
quele país, que foi transformado em doze subprogramas para atender não apenas 
ao setor bancário. Foram destinados US$ 700 bilhões para os fins do TARP.

Foi implementado também o The Supervisory Capital Assessment Pro-
gram, uma ação conjunta dos diversos supervisores que atuam no mercado nor-
teamericano para avaliar a situação do sistema financeiro local. O resultado das 
avaliações foi, de maneira inédita, trazido a público. Todavia, a pergunta que 
fica é: por que não foi tomada esta medida de avaliar profundamente o sistema 
anteriormente, como forma de ação preventiva? 

Esta pergunta demonstra que, embora dispusessem à época de várias ferra-
mentas para implementar suas ações, os reguladores não estavam sendo “pru-
dentes”. Diante desse quadro, não me parece ser suficiente alterar a regulação, 
muito menos as estruturas regulatórias. Tais medidas parecem muito mais vol-
tadas a passar a impressão aos eleitores de que algo está sendo feito para sanar os 
erros de gestores passados. 

Entendo que o foco deve se dar no controle sobre o regulador, seja ele pú-
blico ou privado, ou na criação de incentivos que delimitem sua atuação. Será 
que isso é factível?

O que é regulação prudencial
A regulação prudencial é entendida como um conjunto de regras visando 

a solvência das instituições financeiras. Dentre elas destacam-se as que definem 
montante de capital mínimo, atuação dos administradores, gestão de riscos e 
parâmetros de liquidez. 

A motivação alegada para a adoção dessas regras é salvaguardar tanto os in-
teresses dos depositantes quanto o regular funcionamento do mercado.
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Dewatripont e Tirole (1994) resumem sete pontos de entendimento sobre 
a Regulação Prudencial: 

1) A principal preocupação da regulação prudencial é a solvência 
dos bancos, conhecida como a relação entre capital, dívida e 
risco do ativo;

2) Dado que a maioria do capital é externo (isto é, não é possuído 
pela gerência), a solvência dos bancos é principalmente relacio-
nada à determinação da relação débito(passivo)-capital ou seja, 
a estrutura de capital dos bancos;

3) A estrutura de capital é relevante para o desempenho do banco 
apenas se ela afetar o comportamento dos “beneficiários” exter-
nos. A importância da estrutura de capital, então, vem da sua 
alocação de direito de controle ou da intervenção externa de 
direitos na administração interna do banco;

4) Os fluxos de renda dos vários “direitos” (capital, dívidas, etc.) 
representam esquemas de incentivo para seus detentores que os 
guia em seu comportamento intervencionista;

5) A intervenção externa e, portanto, a alocação dos direitos de 
controle, afetam os incentivos dos administradores. Idealmen-
te, administradores deveriam entender que mau desempenho 
irá disparar intervenção externa, enquanto bom desempenho 
será seguido por um comportamento de acomodação externa. 
A credibilidade da intervenção externa resulta, em particular, da 
transferência de controle dos acionistas para os credores quando 
a solvência do banco cai abaixo de um índice predeterminado;

6) A especificidade das firmas bancárias é que seu débito é princi-
palmente mantido por pequenos depositantes ou outras institui-
ções financeiras. Pequenos depositantes não têm nem incentivo 
nem competência de coletar informações e nem de intervir na 
administração do banco. Isso é verdadeiro com ou sem seguro 
de depósito. O problema do free-rider é tal que a informação 
dos pequenos é, no máximo, informação de jornal ou ratings de 
crédito. Além disso, as reações dos pequenos depositantes são 
limitadas a saques em vez de intervenção real na administração 
do banco; 
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7) Os depositantes precisam ser representados por um agente pú-
blico ou privado para assegurar intervenção externa em havendo 
fraco desempenho do banco.

Com base nessas premissas, Dewatripont e Tirole (1994) definem a regu-
lação prudencial como um serviço de monitoramento, auditoria, e atividades 
de intervenção que os depositantes são incapazes ou não querem fazer por si 
próprios. Sob essa perspectiva, a meta da regulação prudencial, segundo eles, é a 
representação ativa dos depositantes. 

A nova onda: regulação macroprudencial
Não contentes com a montanha de sistemas regulatórios em vigor no pla-

neta, a Europa tem prescrito Regulação Macroprudencial como solução para a 
ocorrência de futuras crises bancárias. Este modelo de regulação tem a finalidade 
de “perceber” antecipadamente as movimentações anormais da economia, como 
a formação de bolhas, de modo a propor ações de estabilização.

Vem deste novo conceito o European Systemic Risk Council, que tem como 
finalidade:

a) Coletar e analisar toda informação relevante para monitorar 
e avaliar as potenciais ameaças que surgem dos quadro ma-
croeconômico e de desenvolvimento do sistema financeiro 
como um todo;

b) Identificar e priorizar tais riscos;

c) Editar alertas apontando onde há riscos relevantes;

d) Quando necessário, recomendar medidas a tratar os riscos 
identificados;

e) Monitorar o requerido acompanhamento para os alertas e 
recomendações;

f ) Interagir com organismos internacionais como o Fundo 
Monetário Internacional e o Financial Stability Board.

A proposta de reforma norteamericana também vai neste sentido. O presi-
dente Obama sugere a criação do Financial Services Oversight Council, presi-
dido pelo Tesouro, com o objetivo de coordenar as ações e políticas prudenciais 
em vigor naquele país, além de identificar os riscos que emergirem de determi-
nadas empresas e atividades de mercado.

Embora a União Européia tenha proposto a criação de um órgão nesse sen-
tido, destacamos que há vários fóruns internacionais sobre o tema. O próprio 
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Banco para Compensações Internacional, o BIS, acolhe e secretaria cinco Co-
mitês destinados a prover a estabilidade monetária e financeira (O Comitê de 
Supervisão Bancária da Basileia é um deles).

O que percebemos, de fato, não é que seja necessária uma estrutura a mais, 
mas que o corpo que vier a ser montado (ou resulte da fusão do que já existe) 
tenha poderes suficientes para atuar no sentido de conter as bolhas inerentes ao 
sistema capitalista, de que somos testemunhas há muito tempo.
Remediando: O programa de estímulo à economia Norteamericano 

Cabe, nesse momento, ter uma ideia das principais ações empreendidas pelo 
governo norteamericano no combate ao enfraquecimento do sistema financeiro 
daquele país.

Em que pese a grande quantidade de programas em que se desdobrou o 
projeto inicial, no que se refere às ações, a capitalização direta de bancos e a 
compra dos ativos que compõem a carteira das instituições mostram-se como 
as estratégias cujas implementações são as mais complexas e sujeitas a inúmeros 
questionamentos por parte dos contribuintes daquele país.

O TARP
Em 3 de outubro de 2008, o Presidente norte-americano George W. Bush 

assinou a lei aprovada em caráter de urgência para evitar a crise financeira na-
quele país. Denominada “Emergency Economic Stabilization Act of 2008” (Pu-
blic Law 110-343), uma de suas principais provisões foi o Troubled Asset Relief 
Program (Programa de alívio aos ativos problemáticos) – TARP. Este programa 
autoriza o Secretário do Tesouro a utilizar recursos da ordem de US$ 700 bi-
lhões para adquirir ativos “problemáticos” de qualquer instituição financeira. A 
lei define como ativo problemático: 

a) qualquer hipoteca de imóveis residenciais ou comerciais, quaisquer 
títulos, obrigações ou outros instrumentos emitidos com base ou 
referência a tais hipotecas que, em cada caso, tenham sido originados 
ou emitidos anteriormente a 14 de março de 2008, cuja compra o 
Secretário entenda promoverá a estabilidade financeira; e

b) qualquer outro instrumento financeiro que o Secretário, após 
consulta ao Chairman do Conselho de Governors do Sistema 
de Reserva Federal [Board do Fed], entenda que a compra seja 
necessária para promover a estabilidade financeira do mercado, 
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desde que submetendo tal determinação, por escrito, aos comitês 
[comissões] apropriados do Congresso.

 (Public Law 110-343, tradução livre do autor)

No mesmo ato foi criado o cargo de Inspetor Geral Especial, indicado pelo 
Presidente e aprovado pelo Senado, com a missão de conduzir, supervisionar e co-
ordenar auditorias e investigações das aquisições, da gestão e da venda dos ativos. 

A lei previu que as condições para a aquisição seriam estabelecidas em, no 
máximo, 45 dias. Diferentemente dessa previsão, houve alteração nos planos. O 
TARP imaginado originalmente para permitir a aquisição dos ativos, foi refor-
mulado tendo em vista uma medida1 adotada pelo primeiro-ministro britânico 
Gordon Brown, de modo que, em vez dessa aquisição de ativos passou a partici-
par diretamente nas instituições.

De fato, o TARP tornou-se um grande “guarda-chuva” sob o qual foram 
criados, até o momento, outros 12 programas. Segundo relatório do Inspetor 
Geral, dos US$ 700 bilhões, o Tesouro comprometeu-se com US$ 590,4 bi-
lhões e já gastou, até 31 de março, US$ 328,6 bilhões.

Tabela 1 – Total dos Recursos alocados ao TARP ou sujeitos à supervisão 
do Inspetor Geral (dados de 31/03/2009)

Programa
Breve descrição ou 

participantes
Recursos 

projetados 

Recursos 
do TARP 

projetados

Capital Purchase 
Program (CPP)

Investimentos em 532 ban-
cos, sendo que 8 deles rece-

beram US$ 125 bilhões
218,0 218,0

Automotive Industry 
Financing Program (AIFP)

GM, Chrysler, GMAC, 
Chrysler Financial

25,0 25,0

1  Brown propôs que, em vez de comprar os ativos podres, seria mais eficiente participar no capital 
das instituições financeiras. A injeção direta de capital atacaria dois problemas de uma só vez: reca-
pitalizar as instituições e garantir participação dos contribuintes nos resultados obtidos com a venda 
dos ativos problemáticos. Havia o medo de que se o governo optasse pela aquisição direta desses 
ativos, houvesse a sobrevalorização dos mesmos, causando prejuízos aos contribuintes. 
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Programa
Breve descrição ou 

participantes
Recursos 

projetados 

Recursos 
do TARP 

projetados

Auto Supplier Support 
Program (ASSP)

Programa de apoio aos fornece-
dores de peças para veículos

5,0 5,0

Unlocking Credit for Small 
Businesses (UCSB)

Aquisição de títulos emitidos 
com base em empréstimos 
para pequenas empresas

15,0 15,0

Systematically Significant 
Failing Institutions (SSFI)

AIG 70,0 70,0

Targeted Investment 
Program (TIP)

Investimentos no Citigroup 
e Bank of America 

40,0 40,0

Asset Guarantee 
Program (AGP)

Citigroup, Bank of America, 
Ring Fence Asset Guarantee

419,0 12,5

Term Asset Backed Secu-
rities Loan Facility (TALF)

Empréstimos realizados pelo 
Banco de Reserva Federal de 
Nova York para aquisição de 

títulos lastreados por empréstimos 
(resultado de securitização)

1.000,0 80,0

Making Home Afforda-
ble Program (MHA)

Alteração de empréstimos rea-
lizados na forma de hipotecas

75,0 50,0

Public-Private Invest-
ment Program (PPIP)

Aquisição de ativos pro-
blemáticos que passaram a 

denominar-se “legados”

500,0 – 
1.000,0

75,0

Capital Assistance 
Program (CAP)

Aporte de capital em instituições 
financeiras “qualificadas”

Não definido Não definido

Fonte: Relatório do Inspetor Geral do TARF – Valores em US$ bilhões

Primeiros efeitos do TARP
Conforme mencionado, a ação de capitalização dos bancos foi uma das pri-

meiras medidas adotadas, tendo sido anunciada inicialmente a disponibilida-
de de até duzentos e cinquenta bilhões de dólares. Entretanto, esse montante, 
conforme a Tabela 1 indica, foi reduzido para US$ 218 bilhões, dos quais US$ 
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198,8 bilhões já foram comprometidos. Divulgada em 20 de outubro de 2008, 
com o objetivo de adquirir ações preferenciais de bancos, a iniciativa foi de-
nominada Programa do Departamento do Tesouro para Aquisição de Capital 
(Capital Purchase Program – CPP). 

Embora as condições iniciais de capitalização dos bancos, assim como o 

restabelecimento de um maior grau de confiança2 nas instituições financeiras, 

tenham sido fundamentais para atenuar o momento de pânico que havia no 

mercado, os resultados desse programa foram pouco eficientes no sentido de 

restabelecer o crédito de maneira consistente, uma vez que os agentes esperavam 

para saber qual o valor real das perdas proporcionadas pelos ativos carregados 

nas carteiras dos bancos. Como um processo de “purificação orgânica” do balan-

ço ocorre lentamente, a ideia de Brown, embora adotada, mostrou-se ineficaz e 

exigiu que a intenção original da lei, isto é, a aquisição de ativos problemáticos, 

fosse finalmente implementada.

Programa de investimento público-privado
O Programa de Investimento Público-Privado (PPIP em inglês) é parte do 

Troubled Asset Relief Program. O PPIP foi idealizado para resolver o problema 
causado pelos ativos problemáticos. Em uma instituição financeira, os ativos 
são, basicamente, operações de crédito na qual a IF é credora. No caso em ques-
tão, encontram-se as hipotecas realizadas com clientes com alto risco de crédito 
(os “subprimes”), bem como os títulos criados pelo mercado financeiro daquele 
país para maximizar a oferta de crédito, conforme definido acima.

No âmbito do PPIP o governo norte-americano preferiu chamar os ativos 

problemáticos de “legacy assets” ou ativos legados.
Segundo a página na Internet criada pelo governo dos EUA voltada a es-

clarecer a população sobre o assunto3, recursos da ordem de 75 a 100 bilhões 
de dólares serão alocados ao Programa de Investimento Público-Privado. A ex-
pectativa do Tesouro é que este montante, acrescido da participação privada, 
representará um poder de compra equivalente a 500 bilhões de dólares.

2  A inação do governo possibilitando a quebra da instituição Leman Brothers causou imensa in-
segurança no mercado financeiro, paralisando a oferta de crédito entre as demais instituições e, 
consequentemente, o repasse desse crédito às empresas e consumidores.

3  “Financial Stability” disponível em www.financialstability.gov
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O programa foi dividido em duas partes: a) Programa de empréstimos 
legados (Legacy Loans Program – LLP), e b) Programa de títulos legados (Legacy 
Securities Program – LSP). O primeiro destina-se a adquirir os empréstimos 
problemáticos com garantias do Federal Deposit Insurance Corporation4 
(FDIC). O outro tem como objetivo a aquisição dos títulos problemáticos, 
que tenham como origem operações de hipotecas de imóveis comerciais e 
residenciais. A garantia para este programa vem de outro programa, o Term 
Asset-Backed Loan Facility (TALF), gerido pelo Federal Reserve.

O objetivo do LLP é o seguinte: para alinhar os interesses do setor pri-
vado e dos contribuintes, o programa irá transformar os dois em sócios. Esta 
associação se dará com a participação de 50% do Tesouro em “sociedades” 
formadas para a aquisição de ativos problemáticos. Vejamos um passo-a-
passo do processo:

1) Um ente privado deseja associar-se ao Tesouro para adquirir em-
préstimos problemáticos;

2) o banco interessado oferece um “lote” de empréstimos a serem 
comercializados;

3) o FDIC contrata um “avaliador” externo para calcular o valor 
daquele lote;

4) com base no valor calculado, o FDIC oferece um limite de ga-
rantia;

5) a partir do limite, os sócios privados fazem uma oferta de com-
pra dos empréstimos;

6)  e o banco rejeitar a oferta, encerra-se a negociação para esta so-
ciedade; se aceitar, aplicam-se os itens 7 e 8 abaixo;

7) o FDIC dará garantia de US$ 6 para cada US$ 1 de capital da 
sociedade;

4  Agência governamental destinada a garantir os depósitos dos clientes bancários. Esta agência 
também tem poderes de supervisionar as instituições financeiras.
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8) com esta garantia, a sociedade vai ao mercado e toma um em-
préstimo para complementar o valor que tem de capital e adqui-
re os títulos5.

Se o negócio resultar em lucro, o contribuinte dividirá esse lucro com o ente 
privado.

Apesar da participação de 50%, o Tesouro não exercerá a gestão dos recur-
sos, muito menos interferirá na negociação de compra dos empréstimos. Tudo 
isso ficará a cargo do ente privado.

Este último será supervisionado pelo FDIC no que se refere à gestão. Porém, 
de certa maneira, o preço sofrerá uma limitação por parte do avaliador terceiri-
zado contratado pelo FDIC.

O LSP almeja melhorar a condição de crédito das instituições financeiras 
com o fortalecimento de um mercado de negociação dos títulos relacionados a 
imóveis comerciais e residenciais, além, nesse caso, de operações de crédito ao 
consumidor. O programa se valerá de uma outra iniciativa do Fed, que é o Term 
Asset-Backed Loan Facility . O LSP ainda não está desenhado completamente, 
mas o plano inicial é de que haja duas iniciativas: a) um financiamento por parte 
do Tesouro e do Fed (utilizando o TALF) para a aquisição direta de títulos, e 
b) a criação de fundos de investimento, em parceria com gestores previamente 
selecionados (o Tesouro imagina algo em torno de cinco gestores apenas).

O pequeno número de gestores está associado à sua capacidade de levantar 
recursos junto aos investidores privados, que devem ser, no mínimo, de US$ 
500 milhões, valor a ser obtido num prazo máximo de 12 semanas. Além dis-
so, a fiscalização dessa atividade também deve ser complexa. Se esses gestores 
conseguirem apenas o valor mínimo requerido, o total do programa será de, 
no máximo, US$ 10 bilhões, uma vez que o Tesouro poderá, em casos muito 
específicos, entrar com até três vezes a participação privada na forma de capital 
e empréstimos ao fundo. 

5  Um exemplo numérico: Vamos supor que um determinado lote seja avaliado por US$ 7 milhões. 
Como o FDIC dá uma garantia de US$ 6 para cada US$ 1 de capital, a sociedade entra com capital de 
US$ 1 milhão e o FDIC dá uma garantia a ela de US$ 6 milhões. Com esta garantia, a sociedade toma 
um empréstimo no valor da garantia e obtém os US$ 7 milhões necessários à realização da compra. 
Como o Tesouro é sócio de 50% no negócio, e o capital da sociedade é de US$ 1 milhão, o ente privado 
e o Tesouro entram com US$ 500 mil cada. Comentário: certamente, os empréstimos avaliados em 
US$ 7 milhões, têm valor de face, isto é, se forem somadas todas as prestações e calculado o valor para 
pagamento à vista, superior a isso. É a expectativa de transformar esses empréstimos em um montante 
superior àquele investido que irá atrair os entes privados a participarem do LLP. A diferença entre o 
preço de compra e o montante que a sociedade obtiver com a administração será utilizada para pagar os 
juros do empréstimo de US$ 6 milhões e, o que sobrar, é o lucro da sociedade.
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Este montante, pelo que se vê das cifras que tratam os programas, pode ser 
considerado pequeno para o mercado de títulos problemáticos.

O Tesouro pretendia divulgar os gestores qualificados até o dia 15 de maio 
deste ano.

Uma informação curiosa é que não haverá limites para a remuneração dos 
executivos gestores, embora todos estes fundos contarão com participação finan-
ceira majoritária do setor público.

A auditoria dos programas
O Inspetor Geral Especial (Neil Barofsky) para supervisionar os US$ 700 

bilhões dos contribuintes teve sua designação realizada pelo então presidente 
Bush. Seu segundo relatório foi divulgado no último dia 21 de abril. 

Para o Inspetor, o TARP está crescendo de maneira significativa em escopo 
e complexidade, uma vez que já são 12 programas. 

Foram iniciadas 20 investigações e 6 auditorias em operações de aquisição 
de ativos e participação em instituições financeiras. Embora as investigações 
ainda não tenham se tornado públicas, o relatório informa que há indícios de ir-
regularidades, tais como: fraude com títulos, problemas fiscais, negociações com 
utilização de informação privilegiada, corrupção de agentes públicos e fraudes 
com alterações em hipotecas.

O Inspetor Geral criou, ainda, uma força-tarefa envolvendo a Procuradoria 
Geral, o Board do Fed, o FBI, o FinCEN (o COAF americano), a Receita Fe-
deral, dentre outros.

As auditorias em curso pelo programa são as seguintes:
 

•	 Uso	dos	fundos:	Investigação	sobre	como	os	recursos	recebidos	
com base no TARP estão sendo utilizados pelos beneficiários;

•	 Conformidade	na	Remuneração	de	Executivos:	como	os	bene-
ficiários dos recursos estão implementando os controles relacio-
nados às restrições à remuneração dos executivos.

•	 Bank	of	America:	revisão	do	processo	de	aprovação	da	assistên-
cia ao Bank of America (BofA) sob três diferentes aspectos, in-
clusive na ajuda fornecida para que o BofA adquirisse o Merrill 
Lynch. A partir de então, as auditorias se estenderam a todos os 
9 bancos que receberam auxílio do Tesouro.
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•	 Influências	Externas:	se	e	como	os	agentes	externos	têm	influen-
ciado a decisão do Tesouro e dos reguladores bancários na alo-
cação dos recursos do TARP. A auditoria verifica se há procedi-
mento implementados para a evitar influências indevidas.

•	 Bônus	da	AIG:	Verificar	em	que	condições	foram	efetuados	os	
pagamentos de bônus aos executivos da American International 
Group (AIG).

•	 Pagamentos	a	Contrapartes	da	AIG:	como	foram	realizados	os	
pagamentos às contrapartes da AIG (pessoas com as quais a AIG 
contratou seguros de crédito). A empresa recebeu a maior ajuda 
do governo e realizou vários pagamentos de seguros a contrapar-
tes caracterizadas como outras instituições financeiras.

O Inspetor recomenda que o Tesouro requeira que os beneficiários do pro-
grama TARP relatem a utilização dos recursos. Segundo o relatório, é vital que 
qualquer empresa que receba esses recursos públicos, preste contas da alocação 
desses recursos.

Mais capitalização para os bancos
O Capital Assistance Program (CAP), implementado pelo governo Obama, 

é destinado a prover recursos ao fortalecimento do capital das instituições finan-
ceiras elegíveis. Nessa classificação estão os bancos com ativos superiores a US$ 
100 bilhões. Este plano é diferente do Capital Purchase Program (“CPP”), do 
governo Bush, que tem recursos da ordem de US$ 215 bilhões, dos quais US$ 
198,8 bilhões já foram comprometidos, conforme o quadro abaixo:

Capital Purchase Program (CPP)
Bank of America US$ 25 bilhões
Citigroup US$ 25 bilhões
JP Morgan Chase US$ 25 bilhões
Wells Fargo US$ 25 bilhões
Goldman Sachs US$ 10 bilhões
Morgan Stanley US$ 10 bilhões
Demais instituições elegíveis US$ 78,8 bilhões
Total US$ 198,8 bilhões

A estratégia do governo Obama, nessa segunda iniciativa de ajuda (CAP), 
seria avaliar, previamente, qual a capacidade dos bancos a responder ao cenário 
econômico que virá, em uma atitude “proativa”. 
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Para realizar essa avaliação antes de alocar mais dinheiro nas instituições, 
o governo montou o que foi denominado de Supervisory Capital Assessment 
Program (SCAP), uma associação de agências governamentais para avaliar a di-
mensão da necessidade de capital para os bancos elegíveis. Dessa equipe fazem 
parte executivos e técnicos do Federal Reserve, da FDIC, e de órgãos ligados ao 
Tesouro norte-americano.

A avaliação, também denominada pelo mercado de teste de estresse, teve o 
seu primeiro relatório emitido no último dia 24 de abril.

O que é o teste de estresse
Um teste de estresse tem o objetivo de avaliar o comportamento dos ativos 

e passivos de uma empresa (no caso, instituições financeiras) quando expostas 
a situações extremas, tais como elevação ou redução exagerada de taxas de ju-
ros, queda expressiva do PIB ou aumento no nível de desemprego, provocando 
incremento exacerbado na inadimplência, entre outros parâmetros igualmente 
importantes. 

A resposta da instituição a essas situações possibilita estimar um nível de ca-
pitalização que permita a manutenção da saúde da empresa no caso de acontecer 
algum desses eventos pouco prováveis.

O primeiro relatório do SCAP 
O relatório do teste realizado, divulgado em 24 de abril de 2009, denomi-

nado “The Supervisory Capital Assessment Program: Design and Implementa-
tion” todavia, informa que o cenário adverso não teve a intenção de ser o “pior 
caso”. A justificativa dada para essa escolha foi a de que “os testes de estresse de-
vem refletir condições que sejam severas, mas plausíveis”. Lembramos, porém, 
que essa decisão implica numa menor exigência de capital para a formação de 
um colchão de segurança. 

Foram alvo de avaliação simultânea as 19 maiores instituições financeiras, 
também chamadas de Companhias Holdings Bancárias (BHC), utilizando pa-
râmetros macroeconômicos comuns. Conforme o relatório, as estimativas de 
perdas para o próximo um ano e meio é de cerca de US$ 400 bilhões para essas 
19 BHC, caso as condições adversas ocorram.

Por outro lado, as estimativas utilizadas no teste para o cenário básico, me-
nos desfavorável, incluíram um índice de desemprego de 8,4%. O índice de de-
semprego atual (8,9%) já suplantou o projetado, mostrando que as estimativas 
dos institutos americanos em fevereiro foram muito otimistas. Essa situação, 
de certa maneira, enfraquece o cenário adverso, uma vez que ele deixa de ser 
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algo com pouca probabilidade de acontecer, tornando-se algo com uma chance 
maior de se realizar. 

O próprio SCAP reconhece que as previsões de fevereiro utilizadas nas si-
mulações já estão um tanto quanto defasadas e que projeções de desemprego 
de 10,3% utilizadas como cenário adverso já estão com probabilidade maior de 
ocorrer, embora ainda acima das novas previsões do mercado.

O segundo relatório
O segundo relatório (“The Supervisory Capital Assessment Program: Over-

view of Results”), trouxe, de forma inédita, o resultado das avaliações, demons-
trando que a necessidade de informações e transparência para o mercado são 
mais valiosas agora do que a máxima vigente no aparato regulador, de que não 
se pode falar sobre a falta de saúde dos bancos. Outra percepção que se pode ter 
desses fatos é a de que estes mesmos reguladores podem estar percebendo que 
o mercado considera que a situação é de desastre total. Nessa última situação, 
dizer o “quão desastrosa está a situação” pode ser uma medida de proteção ao 
sistema.

Por outro lado, não podemos nos esquecer que o objetivo primordial do 
CAP é, desde que necessário, injetar mais recursos no sistema bancário e isso só 
teria um mínimo apoio político se fundamentado por uma avaliação da natureza 
da SCAP.

Com relação aos números, a estimativa de perda caso o pior cenário se confi-
gure foi elevada de US$ 400 bilhões para US$ 600 bilhões. Como o capital que 
possuem, conforme dados de final de 2008, é da ordem de US$ 835 bilhões, se 
o cenário adverso se confirmar, os bancos ficariam sem capital suficiente para 
fazerem frente aos riscos do negócio bancário. 

Seriam necessários, conforme o relatório, US$ 185 bilhões adicionais, para 
garantir um colchão de segurança. Todavia, uma vez que esse levantamento foi 
feito com base nos números de final de 2008 e várias operações foram realizadas 
nos primeiros meses desse ano no sentido de fortalecer o capital dessas empresas, 
o SCAP informa que US$ 75 bilhões adicionais seriam suficientes. Além disso, 
não são as 19 instituições, mas 10 delas que precisariam do reforço.

O capital adicional não será, necessariamente, fornecido pelo governo. A 
princípio, as empresas terão trinta dias para discutir com os supervisores um 
plano de reforço do seu patrimônio que, segundo o relatório, deverá vir prefe-
rencialmente do setor privado.
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SCAP 

Instituição Capital adicional

American Express Company Não necessita
Bank of America Corporation US$ 33,9 bilhões
BB&T Corporation Não necessita
Bank of New York Mellon Corporation Não necessita
Capital One Financial Corporation Não necessita
Citigroup, Inc. US$ 5,5 bilhões
Fifth Third Bancorp US$ 1,1 bilhões
GMAC LLC US$ 11,5 bilhões
The Goldman Sachs Group Não necessita
JPMorgan Chase & Co. Não necessita
KeyCorp US$ 1,8 bilhões
MetLife, Inc. Não necessita
Morgan Stanley US$ 1,8 bilhões
PNC Financial Services Group, Inc. US$ 0,6 bilhão
Regions Financial Corporation US$ 2,5 bilhões
State Street Corporation Não necessita
SunTrust Banks, Inc. US$ 2,2 bilhões
U.S. Bancorp Não necessita
Wells Fargo & Company Bank Holding Company US$ 13,7 bilhões
Total US$ 74,6 bilhões

De modo a que se possa avaliar, em caráter meramente comparativo de or-
dem de grandeza, o tamanho do impacto dessas medidas, listei o patrimônio 
líquido dos três maiores bancos brasileiros (classificação pelo total de ativos) em 
dezembro de 2008:

Capitalização dos Bancos Brasileiros 
Instituição PL em Reais PL em Dólares*
Itaú (incluso Unibanco) R$ 44,8 bilhões US$ 19,2 bilhões
Banco do Brasil R$ 29,9 bilhões US$ 12,8 bilhões
Bradesco R$ 34,7 bilhões US$ 14,8 bilhões
Total R$ 109,4 bilhões** US$ 46,8 bilhões

Fonte: Banco Central do Brasil – 50 maiores instituições, consultado em 08/05/2009

* A cotação do dólar utilizada para a conversão foi de R$ 2,337, referente ao preço de venda de 31/12/2008, tam-

bém consultada na página do Banco Central do Brasil na mesma data acima, no serviço Calculadora do Cidadão.

** Mais de 36% do capital total do sistema financeiro brasileiro, que era de R$ 299,1 bilhões (US$ 128 bilhões)
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Por que só agora?
O segundo relatório SCAP traz uma afirmação no mínimo curiosa:

 Este exercício sem precedentes – conhecido como Supervisory Capital 
Assessment Program (SCAP) – permitiu aos supervisores mensurar 
o colchão de capital adicional, se necessário, que cada instituição 
precisaria alocar hoje para garantir que terá capital suficiente se a 
economia enfraquecer ainda mais do que o esperado.

 Conforme vimos até aqui, foi publicado o resultado do teste de estresse pelo 
grupo de reguladores mais importantes do mercado financeiro norteamericano 
dia 7 de maio de 2009. Mais interessante que os números, como perguntamos 
no item anterior, é saber por que não fizeram isso antes. Por que não se uniram 
anteriormente e com a frequência que a atenção ao mercado financeiro requer 
e, se viram que havia uma bolha em formação, por que não trataram dela tem-
pestivamente?

A literatura de ciclos econômicos está cheia de exemplos e discussões sobre 
bolhas e crises, o que me poupa a tarefa de comentar estas “certezas” do mundo 
capitalista. Todavia, em recente artigo publicado no The Wall Street Journal, o 
juiz e professor de direito na Universidade de Chicago Richard Posner, coloca a 
culpa pela crise no governo e em “economistas influentes”. O primeiro por não 
haver atuado no sentido de contê-la, bem em linha com minha pergunta inicial. 
Os outros, em razão de suas afirmações atestando o fim das depressões.

No decorrer do artigo (“Capitalism in crises”), Posner afirma que a crise não 
teria ocorrido se os bancos não tivessem sido “progressivamente desregulados 
desde os anos 1970”. Ele prossegue fazendo uma reflexão sobre o comportamen-
to econômico dos “homens de negócios”, exaltando a concorrência nos demais 
ramos da economia, com ressalvas ao setor financeiro. O autor justifica a neces-
sidade de intervenção do governo nesse setor, tendo em conta os danos que a 
crise financeira traz à economia real.

O que Posner esqueceu de mencionar foi que o comportamento econômico 
de maximização de utilidade também se aplica aos agentes públicos, inclusive, 
deixou de considerar o seu co-autor e colega de blog Gary Becker, para quem a 
punição deva ser suficiente para que os criminosos internalizem o custo social 
por eles causado. Obviamente, será difícil provar que houve crimes, quando na 
realidade, estava sendo implementada uma “política de governo”. De fato, trata-
se de uma extrapolação do pensamento de Becker.



64 Cadernos ASLEGIS | 36 • janeiro/abril • 2009

George Stigler, em um artigo de 1971 afirmou que a regulação econômica 
é demandada pelos próprios regulados e destina-se a garantir-lhes menor 
concorrência e maiores ganhos. Sem o maniqueísmo da afirmação, Sam 
Peltzman suavizou a afirmativa, dizendo que o regulador maximizará a função 
de ganho político. Esta função atende, por um lado, aos interesse dos eleitores 
e, por outro, ao das firmas.

Será que a regulação prudencial diferencia-se muito disso? Certamente, não!
A principal reivindicação do setor financeiro, ainda hoje, é a autorregulação. 

A evolução do acordo da Basileia, conhecida como Basileia II, se analisada com 
detalhes, tem como principal elemento a utilização de modelos desenvolvidos 
pelos próprios bancos para se autoavaliarem no que se refere às carteiras de 
crédito (isso já era permitido com relação ao risco de mercado em uma emenda 
anterior). Como o Comitê de Supervisão Bancária, que é quem coordena a 
celebração desse acordo, é secretariado pelo Bank for International Setlements 
(BIS), é difícil dizer que a cúpula dos reguladores bancários mundiais não 
tomava conhecimento do fenomenal crescimento das operações com derivativos 
de crédito e da nocividade que esses instrumentos representam para o sistema. O 
BIS publica relatório periódico sobre o volume de operações com derivativos no 
mundo e já vinha fazendo alertas sobre o crescimento expressivo das operações 
de derivativos de crédito e seus riscos.

Mas quem quer apertar o botão “pânico” no momento em que os resultados 
da economia deixam todos felizes?

Este é o problema da regulação prudencial. Enquanto a regulação econômica 
preocupa-se com os preços de atividades altamente concentradas, a prudencial 
visa a manter o sistema financeiro e de capitais em ordem e operante. Como 
fazer com que agentes públicos, encarregados da tarefa de zelar pela saúde de 
um sistema altamente exposto a “vírus” de todas as espécies, apliquem as vacinas 
necessárias, sem se deixar eles próprios contaminar pelos apelos dos regulados? 

Pela crise que vivemos, posso dizer que eles não se deparam com os incenti-
vos adequados ao que a sociedade deles espera. Quem já ouviu falar em “portas 
giratórias” e “captura regulatória” não acredita que os interesses dos agentes se-
jam necessariamente aqueles da economia como um todo.

Portanto, não parece ser suficiente alterar a regulação, escolhendo se a dei-
xamos centralizada ou nas mãos dos participantes do mercado. Acredito que o 
foco deve repousar no controle sobre o regulador, seja ele público ou privado, 
ou na criação de incentivos que delimitem sua atuação. Mas sou cético quanto a 
essa possibilidade, dados os constrangimentos atuais, isto é, dadas as condições 
políticas e a perda de poder que o mercado não iria aceitar.
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Conclusão
Embora os governos pelo mundo estejam se empenhando para dar resposta 

a seus eleitores com relação à crise financeira, principalmente abordando a ques-
tão da regulação prudencial, não me parece que a ampliação desse escopo para a 
adoção do conceito de Regulação Macroprudencial seja a solução.

Afirmo isso porque, como o Comitê de Supervisão Bancária, que é quem 
coordena a celebração do Acordo da Basileia, é secretariado pelo Bank for In-
ternational Setlements (BIS), é difícil acreditar que a cúpula dos reguladores 
bancários mundiais não tomava conhecimento do fenomenal crescimento das 
operações com derivativos de crédito e da nocividade que esses instrumentos re-
presentam para o sistema, uma vez que é o próprio BIS quem publica estatísticas 
e avaliações sobre o assunto.

A falta de atenção e de força política para abortar as práticas nocivas que se 
desenvolviam no sistema financeiro levou a enormes prejuízos pelo mundo e, 
apenas o governo norteamericano, com a criação do Troubled Asset Relief Pro-
gram – TARP (Programa de alívio aos ativos problemáticos), destinou US$ 700 
bilhões para socorrer um sistema financeiro que se autorregulava.

A criação do The Supervisory Capital Assessment Program, e seus resultados 
me levam a considerar que, embora dispusessem à época de várias ferramen-
tas para implementar suas ações, os reguladores prudenciais não estavam sendo 
“prudentes”. Por isso, não julgo ser suficiente alterar a regulação, muito menos 
propor a criação de novas estruturas regulatórias. Tais medidas parecem muito 
mais voltadas a passar a impressão aos eleitores de que algo está sendo feito.

Entendo que a visão “George Stigler/Sam Peltzman”, a qual afirma que o 
regulador maximizará a função de seu próprio ganho político (função esta que 
atende, por um lado, aos interesse dos eleitores e, por outro, ao das firmas) é, no 
meu entender, a resposta à charada imposta por esta crise.

Acredito que a solução para o problema deve se dar no controle sobre o re-
gulador, seja ele público ou privado, ou na criação de incentivos que delimitem 
sua atuação. 

Infelizmente, pouco creio nessa possibilidade, dados os constrangimentos 
atuais, isto é, dadas as condições políticas e a perda de poder que o mercado não 
iria aceitar.
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