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Grande demais para engolir
O futuro da securitização é a questão mais urgente do setor

cos e acadêmicos, é que os bancos pararam de
emprestar. Os banqueiros rejeitam esta acusa-
ção veementemente e, em grande medida, res-
paldados por dados. É verdade que no geral os
fluxos de crédito caíram de forma acentuada.
No entanto, análises da Oliver Wyman, uma fir-
ma de consultoria, sugerem que os empréstimos
líquidos dos bancos americanos, por exemplo,
foram contraídos em montantes equivalentes
às recessões anteriores, quando a demanda por
crédito naturalmente diminui e os padrões de
empréstimo inevitavelmente apertam. A preo-
cupação de alguns observadores, considerando
que o crédito fácil nos levou a esta bagunça, é
que os bancos ainda emprestam demais.

A contração realmente acentuada no cré-
dito veio de instituições de empréstimos não
bancárias - o conjunto de fundos de merca-
do monetário, fundos hedge, ex-bancos de
investimentos, fundos ETF (exchange-traded
fund) e outros do mesmo tipo que são cha-
mados, às vezes, de shadow banking system
(sistema bancário paralelo). Estes credores do
mercado de capital são especialmente impor-
tantes nos Estados Unidos - os bancos têm
suprido apenas 20% do total de empréstimos
líquidos naquele país desde 1993 (gráfico 7, à
esq.) -, mas desempenham um papel cada vez
mais importante em outros lugares também.

Em particular, os credores não bancários
têm sido compradores de produtos securitiza-
dos, empréstimos que são empacotados com
os ativos e vendidos para os investidores. Esti-
ma-se que 8,7 trilhões de dólares de ativos por
todo o mundo são financiados pela securitiza-
ção. Mais da metade dos cartões de crédito e do
crédito estudantil originados nos Estados Uni-
dos em 2007 foram securitizados. Muitos ban-
cos europeus usavam a securitização para fi-
nanciar a expansão de suas carteiras de emprés-
timos no auge do crescimento (gráfico 7, à dir.).

Existe um modelo estilizado do que se
espera que aconteça quando os contratos do
sistema bancário paralelo, no qual os bancos
agem como "emprestadores de segundo a úl-
timo recurso". Os tomadores de empréstimos
que não conseguem mais dinheiro dos mer-
cados de capital podem, em vez disso, acio-
nar compromissos de financiamento de con-

tingência feitos pelos bancos. E os bancos po-
dem financiar sua base expandida de ativos
porque, ao mesmo tempo, os depósitos são
atraídos para os bancos pelo conforto do se-
guro sobre depósito bancário. Um artigo de
2005, de Evan Gatev e Philip Strahan, do
Boston College, e de Til Schuermann, do Fe-
deral Reserve Bank de Nova York, mostrou
como funcionou esta fuga para o banco tra-
dicional quando o fundo hedge Long-Term
Capital Management faliu em 1998.

Os executivos de bancos estão relatando
uma alta demanda de empréstimos como re-
sultado do colapso do crédito não bancário. Al-
gumas instituições de poupança correram para
os bancos também. O problema é que o mon-
tante de dinheiro dos bancos necessário desta
vez é muito vasto. Oliver Wyman calcula que

nos primeiros três trimestres de 2008, os em-
préstimos via mercados de capital nos Estados
Unidos encolheram (sobre uma base anualiza-
da) em 950 bilhões de dólares. Em contraste, o
empréstimo líquido total dos bancos em 2007
foi de apenas 850 bilhões de dólares.

Supondo, por um momento, que os ban-
cos na verdade queriam assumir o risco de
crédito associado com esses ativos, a conta
não fecha por dois motivos. Primeiro, colo-
car os ativos securitizados de volta nos ba-
lanços patrimoniais dos bancos implica de-
manda extra por capital muito difícil para os
bancos atingirem em melhores circunstân-
cias, ainda mais na atual.

Segundo, muitos bancos dependem da se-
curitização para grande parte de seu próprio
financiamento, assim eles teriam de substituir
esta fonte por depósitos. Em muitos mercados
maduros, a poupança já bem difundida, assim
existem opções limitadas para induzir depósi-
tos ainda mais altos. Nos mercados emergen-
tes há uma capacidade maior para aumentar
os depósitos, porque existe mais dinheiro sob
o colchão, mas fazer levará anos para se conse-
guir isso. "Você não pode ser desintermediado
ao longo de dez anos e então ser reintermedia-
do em um mês", disse Nixon, do RBC. Portan-
to, o consenso quase universal é de que a secu-
ritização precisa ser restaurada.

Procedimentos de ressuscitação
Se tudo fosse tão simples... A defesa intelec-
tual da securitização certamente ainda é for-
te e não apenas porque, sem ela, a desalavan-
cagem será ainda mais dolorosa. Os bancos

MA DAS FICÇÕES da crise de crédito,
mencionadas regularmente pelos políti-
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que têm concentrações de risco em suas car-
teiras podem reduzi-las com a venda de ati-
vos para outros investidores. Os investidores
que não podem conceder crédito diretamen-
te para os indivíduos e pequenas empresas
podem obter exposição àqueles ativos atra-
vés da securitização. "Não saímos da bolha
da internet falando que se deveria desistir do
capital de risco", disse um regulador.

Surge também um consenso sobre como
consertar a maior falha da securitização, o
risco moral, que fazia com que os empreen-
dedores tivessem menos incentivo para se
preocupar com a qualidade do negócio, pois
pensavam que o risco seria problema de ou-
tra pessoa. Ao fazer o emissor assumir a pri-
meira perda em qualquer default no fundo
securitizado de ativos (e estipular que eles
não podem fazer hedge daquela exposição
em outro lugar), os reguladores darão a eles
um claro incentivo para se preocupar com a
qualidade do ativo.

Esse objetivo de alinhar os interesses dos
emissores e investidores também explica o
entusiasmo oficial pelos bônus cobertos, um
tipo de instrumento de financiamento asse-
gurado no qual os credores podem ter recur-
so tanto aos ativos quanto ao banco emissor.
Ao manter todos os ativos no balanço patri-
monial, no entanto, um aumento súbito nos
bônus cobertos ainda vai exigir que os ban-
cos consigam muito capital adicional.

Esse custo é mais administrável se os ban-
cos mantiverem alguma exposição, mas ven-
dam a maior parte dos ativos para outros in-
vestidores que não tiverem esse direito de re-
curso. Supondo um risco ponderado de 20%
sobre uma carteira de hipotecas de alta quali-
dade, calcula Jamie Dimon, chefe do JP Mor-
gan Chase, e mantendo uma fatia de 10% de
um fundo de hipotecas de 50 bilhões de dóla-
res, isso implicaria um encargo de capital de 80
milhões de dólares. "Isso é factível", disse.

Existe um amplo consenso sobre como
um mercado de securitização reativado fun-
cionaria (ativos de alta qualidade, produtos
simples, algum risco sendo mantido pelo
emissor). Mas grandes preocupações ainda
permanecem. Primeiro, os reguladores podem
impor encargos de capital mais altos sobre os
bancos para os riscos contingentes que eles
correm como um resultado da securitização.
Os bancos não apenas eram menos cobrados
pelas linhas formais de liquidez que eles ofere-
ciam, também eram menos cobrados pelo ris-
co de reputação, a obrigação informal para
reabsorver ativos problemáticos fora do balan-
ço patrimonial para ajudar seus clientes.
Essa exposição de reputação certamente im-

plicará um custo mais explícito no futuro.
Segundo, muitos compradores de pro-

dutos securitizados provavelmente também
ficarão mais comedidos no futuro. Os inves-
tidores alavancados, tais como alguns fun-
dos hedge, vão achar mais difícil acelerar o
ritmo, tornando os retornos sobre os produ-
tos securitizados menos atraentes.

Os próprios bancos, importantes com-
pradores de produtos securitizados, terão me-
nos espaço para manobras. Matt King, analis-
ta do Citigroup, acredita que o súbito aumen-
to na securitização durante a bolha pode em
parte ser explicado por um gigantesco desen-
contro entre os regimes regulatórios dos ban-
cos americanos e europeus. Os bancos ameri-
canos cujos reguladores impuseram uma pro-
porção de alavancagem, tiveram incentivo
para tirar os ativos de seus balanços patrimo-
niais. Os bancos europeus, que operavam ape-
nas sob um regime de capital de risco ponde-
rado, foram capazes de comprar aqueles mes-
mos ativos porque eles atraíam um encargo de
capital baixo. Com o risco ponderado subin-
do e as proporções de alavancagem a todo va-

por, a capacidade dos bancos europeus em
comprar aqueles ativos está encolhendo.

Os fundos de mercado monetário, que in-
vestiram pesadamente nos produtos securiti-
zados, também serão comedidos. Um dos
momentos mais perturbadores da crise foi o
gigantesco fluxo de saída de dinheiro daque-
les fundos após o anúncio por um deles, em
setembro passado, de que tinha broken the
buck (saído do jogo), o que significa que o va-
lor líquido dos seus ativos havia caído abaixo
de l dólar por ação e os investidores rece-
beriam de volta menos dinheiro do que ti-
nham colocado. Com 3,4 trilhões de dólares
em ativos sob administração, permitir uma
corrida aos fundos de mercado monetário era
impensável. O governo americano estabilizou
o mercado com uma garantia temporária de
que os investidores não perderiam dinheiro.

A questão é que tipo de toma lá dá cá os
fundos do mercado monetário vão agora en-
frentar. Existe um foco particular sobre seus
compromissos break the buck, que significa que
eles agem como um banco ao se engajarem na
transformação dos vencimentos, enquanto
prometem aos acionistas que eles podem rece-
ber todo seu dinheiro de volta quando quise-
rem. Uma escolha está surgindo para o setor -
ou manter esse compromisso e se submeter a
uma maior supervisão regulatória, potencial-
mente incluindo os encargos de capital, ou de-
sistir e fazer os acionistas entenderem o risco.

Nenhum desses resultados é muito bom
para os securitizadores. Se os fundos de mer-
cado monetário mantiverem a promessa break
the buck, eles provavelmente vão se mover para
classes de ativos mais líquidos do que os pro-
dutos securitizados. Se eles a abandonarem,
vão demandar taxas de retorno ainda mais al-
tas sobre os ativos securitizados, ou mesmo
montantes maiores de aumento de crédito, o
que inevitavelmente significará maior custo
para tomar empréstimo para os emissores.
(Por outro lado, se os fundos produzirem ta-
xas de retorno mais baixas ou mais risco no
futuro, isso pode levar os investidores a man-
ter mais do seu dinheiro nos bancos.)

Mesmo para os investidores de longo pra-
zo - como os fundos de pensão e as segura-
doras, que possuem suas próprias obrigações
de longo prazo - os níveis prováveis de de-
manda para securitização são horrivelmente
melancólicas. As agências de rating vão ficar
muito mais receosas em conceder classifica-
ção AAA para produtos estruturados. Uma
vez que muitos desses investidores têm de co-
locar seu dinheiro em produtos de alta classi-
ficação, isso implica um mercado menor.

Quando ratings AAA são concedidos os in-
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> vestidores vão, de qualquer forma, receber me-
nos conforto deles. Isso é, em parte, por causa
das grandes falhas das agências de rating e, em
parte, porque os investidores estão repensando
suas percepções sobre os supostos benefícios
da diversificação de produtos securitizados.
Uma grande carteira de ativos claramente ofe-
rece uma proteção maior contra riscos não sis-
têmicos - a chance de que um tomador de em-
préstimo em particular entre em dificuldade -
do que comprar um bônus corporativo de uma
única firma, digamos. Mas como defende um
artigo de Joshua Coval e Erik Stafford, da Har-
vard Business School, e Jakob Jurek, da Unive-
sidade de Princeton, uma carteira diversificada
oferece menos proteção contra um risco sistê-
mico como um declínio econômico geral. As
chances de perdas sobre produtos securitiza-
dos aumentam à medida que a economia pio-
ra; para tomadores de empréstimos de um úni-
co bônus, fatos específicos de uma única em-
presa são mais importantes do que o ambiente

econômico em geral. A crescente consciência
desta exposição desproporcional ao risco sistê-
mico pode reduzir o apetite dos investidores
para produtos securitizados.

As incertezas não terminam aqui. A in-
tervenção do governo nos Estados Unidos e
em outros lugares para aliviar as dificulda-
des de pagamento dos proprietários de resi-
dências vai abalar a confiança do investidor
nos fluxos futuros de rendimento. A perspec-
tiva de reduções determinadas judicialmente
pelo tribunal no principal das hipotecas ou
cramdown (imposição involuntária de um
plano de reestruturação por um tribunal) é
particularmente alarmante.

De acordo com Anna Pinedo, da Morri-
son & Foerster, uma firma de advocacia, tam-
bém existe nebulosidade ao redor do status
tributário dos fundos de securitização, as
instituições nas quais os ativos securitizados
são colocados. Para os propósitos tributários,
eles são estruturados como instituições

"transferíveis", o que significa que as firmas
de serviços que administram os pagamentos
de hipotecas têm pouco espaço para modifi-
car os termos dos empréstimos se os toma-
dores tiverem dificuldades. Com os presta-
dores de serviço recebendo agora um espaço
maior para intervir, questões sobre quão lon-
ge eles podem ir sem comprometer o status
tributário dos fundos paira sobre o setor.

Como essas várias incertezas vão se resol-
ver não será conhecido por anos, mas duas
constatações parecem bastante seguras. A pri-
meira é que o mercado para securitização vai
encolher substancialmente. Os tomadores de
empréstimos vão diminuir, os compradores
estão mais escassos no mercado, a aversão ao
risco está aumentando e os bancos estão, em
qualquer caso, sob pressão para melhorar
suas proporções de empréstimos sobre depó-
sito. A segunda é que a extensão da continua-
da desalavancagem dos bancos depende, em
grande parte, do tamanho daquela queda. •

A oportunidade bate, de Leve Quem vai ganhar com a crise?

DESTRUTIVA? Sem dúvida nenhuma.
Mas a crise financeira também vai ser

criativa? Quando os que estão na ativa desa-
parecem e os modelos de negócio estabeleci-
dos não funcionam mais, isso geralmente é
boa notícia para os recém-chegados emergen-
tes. A enorme perturbação no setor bancário
deixou alguns membros das margens do setor
esfregando as mãos. Entre eles estão:

As butiques de consultoria. Elas são
como mosquitos, é assim que os executivos
dos grandes bancos de investimento descre-
vem as butiques. Sem capacidade de finan-
ciamento, presença global ou grandes negó-
cios nos mercados de capital, elas não têm o
poder de fogo dos rivais maiores. Mas, assim
mesmo, a crise aumentou a sua capacidade
de irritar os gigantes. A fé dos clientes nas
orientações dos grandes nomes do setor foi
seriamente abalada pela conspícua inabilida-
de deles de gerenciar seus próprios negócios.
Muitos bancos comprometeram as relações
com os clientes mais diretamente, ao restrin-
gir mesquinhamente o crédito enquanto re-
duzem seus balanços patrimoniais. Os con-
flitos de interesse nos grandes bancos são
mais comuns agora que eles são em menor

número. E as butiques podem escolher entre
um número enorme de executivos de alta
qualidade que estão procurando emprego.

As plataformas de empréstimo peer-to-
peer. Esses websites, através dos quais os pou-
padores reúnem seu dinheiro e emprestam
para os tomadores, também receberam um
impulso com a crise. As ridiculamente baixas
taxas de juro estão encorajando poupadores a
procurar retornos melhores em outras partes.
Zopa, um website britânico que foi o pioneiro
nessa idéia, diz que o número de emprestado-
res entrando em seu sistema disparou. Para os
tomadores desprezados pelos seus bancos, os
emprestadores de baixo custo e desalavanca-
dos são uma alternativa atraente. O chefe do
Zopa, Giles Andrews, diz que novatos como
ele devem ganhar com a maneira como a crise
minou a fé dos clientes na solidez dos bancos
e intensificou as dúvidas quanto a estarem
agindo segundo o interesse dos clientes.

O setor financeiro islâmico. Ele estava
bombando antes da crise, graças à liquidez ali-
mentada pelo petróleo no Golfo, uma cres-
cente devoção entre os muçulmanos e uma in-
fraestrutura de mercado se desenvolvendo ra-
pidamente. Mas a sua ênfase no compartilha-

mento de riscos e a proibição à especulação
têm toda uma nova ressonância em razão dos
fracassos do setor financeiro ocidental. Os seus
apoiadores ressaltam o lado ético das finanças
que seguem a lei da sharia. Mas o Oriente Mé-
dio sofre com seu próprio vendaval financeiro
e os problemas fundamentais, incluindo o ex-
cesso de confiança no financiamento de curto
prazo, ainda precisam ser resolvidos.

Os supermercados. Eles veem a crise
como uma oportunidade para entrar ainda
mais nos serviços financeiros. O custo para
atrair clientes é baixo, pois eles já possuem
milhões de consumidores passando por suas
lojas. Existe confiança nas suas marcas. E os
que viram como os varejistas trabalham com
bancos em joint ventures consistentemente
notam quão mais focados nas necessidades
dos clientes eles são. Os varejistas pensam
primeiro no cliente e os bancos nos lucros,
diz um executivo. A Tesco britânica anun-
ciou uma ambiciosa expansão das suas ati-
vidades bancárias em março. Não está clara
qual é a capacidade das empresas não ban-
cárias abocanhar grandes nacos do merca-
do. A desaceleração está atingindo a maioria
das instituições, as varejistas inclusive.
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