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Por que regular?

1. Questões Políticas ou de Poder;
2. Questões “Técnicas”:
a) Contágio 

a.1. Via comportamento de manada dos 
depositantes;

a.2. Via inadimplência e ou ciclo de 
endividamento no interbancário;

b) Proteção ao consumidor:
b.1. Quebras financeiras afetam as aplicações de 

investidores grandes e pequenos;
b.2.  Os clientes possuem menos informações do 

que os agentes financeiros.



Por que é difícil regular o 
sistema financeiro?

• Alguns gostam de dizer que os problemas 
listados acima são falhas de mercado, e 
toda vez que o mercado falha o poder 
público deve intervir para regular o 
sistema;

• A informação assimétrica para ser a falha
de mercado mais presente no sistema 
financeiro. Dela emergem a seleção
adversa o risco moral;



Por que o sistema financeiro não 
deve ser regulado?

A regulação mais causa do que 
soluciona problemas;

• A regulação cria risco moral;
• Captura pelo regulado: 
2.a. maior interesse do regulado do que do 

consumidor; 
2.b. relacionamento próximo do regulador com o 

regulado;



Por que o sistema financeiro não 
deve ser regulado?

3. Aumenta os custos de cumprimento das 
regras;

4. Cria barreiras à entrada que levam o 
mercado à oligopólio ou monopólio;

5. Com 3 e 4 conclui-se que a regulação tende 
a reduzir o nível de competição no mercado 
regulado e, consequentemente, reduz a 
eficiência alocativa;



Quem deve regular o sistema 
financeiro?

A) Autoregulação, isto é, a regulação procedida 
pelos próprios agentes privados que 
constituem o mercado;

a.1. Os agentes que operam no mercado têm 
interesse em manter sua reputação e o bom 
funcionamento do sistema;

a.2. Os profissionais do mercado entendem 
melhor o funcionamento do negócio e 
interviriam menos;

Resultado: consegue-se a mesma 
estabilidade com menor custo do que a 
regulação pública conseguiria



Será??????????????????

1. Sempre será necessário algum tipo de regulação 
pública para fazer com que os membros aceitem 
as regras auto-impostas;

2. Pessoas fora do mercado não disponibilizarão de 
recursos para obterem as informações 
necessárias para suas decisões;

3. Os riscos que os não-profissionais incorrerão 
deverá ser maior do que os próprios membros do 
mercado;

4. Menos negócios e mais arriscados serão 
realizados;

5. Quem regula são os agentes já no mercado de 
forma que há incentivo para eles criarem barreiras 
à entrada;



A Regulação Internacional: As 
Regras do Comitê de Basiléia

1. A crise da dívida em países subdesenvolvidos 
representou grande ameaça para o sistema 
bancário internacional;

2. Bancos com exagerada exposição ao risco de 
não recebimento desses países;

3. Limites para o crescimento da indústria 
bancária dos países desenvolvidos;

4. Necessidade de padronização da regulação 
em nível internacional;

5. Responsabilização dos países hospedeiros.



Acordo de Basiléia: Adequação 
de Capital

1. Necessidade de se criar um critério que ao mesmo 
tempo desse maior segurança e facilitasse o 
crescimento da indústria bancária;

2. Adequação de capital: adota-se uma razão risco-ativo 
como meio de determinar a proporção de capital 
próprio mínimo a ser exigido do banco;

3. O capital mínimo deveria ser de 8% e o capital do 
Tipo II, o mais arriscado, não poderia chegar a mais 
de 50%; 

4. Vantagens anunciadas com a medida:
a) Amortecedor: o custo de salvamento dos governos a 

instituições falidas é menor;
b) Incentivo: mais capital próprio inibiria aos bancos em 

correrem riscos excessivos



O Processo Evolutivo do 
Acordo de Basiléia

1. Os critérios de Basiléia 1988 sofreram vários 
reveses e mudanças;

2. As inovações financeiras que se observaram na 
década de 90 no mercado de derivativos 
levaram a várias crises bancárias (Inglaterra, 
México, Ásia, etc) e às principais revisões do 
Acordo de 1988;

3. As principais mudanças (ainda sendo) 
propostas: a) consideração dos riscos de 
mercado de forma mais ampla; b) supervisão 
por autoridade externa ao mercado; e c) 
responsabilização do operador; d) disciplina de 
mercado.



Críticas aos Critério da 
Adequação de Capital

1. A adequação de capital é um critério que se baseia 
quase exclusivamente nos incentivos de mercado;

2. Isto é, a adequação de capital elevaria o custo privado 
ao nível dos custos sociais de forma a desestimular a 
tomada excessiva de riscos;

Mas, se existem assimetria de informação e 
externalidades, como saber precisamente o risco de 
cada empréstimo individual e, portanto, estabelecer o 
imposto a ser cobrado?



Críticas ao modelo de 
adequação de capital

1. Quanto capital deve ser exigido?
1.a) A quantidade de capital em risco que deve ser salva pelo

governo em caso de crise depende da probabilidade do 
retorno total do portfólio que o regulador não tem acesso
direto;

1.b) O critério de adequação de capital em geral aplica-se 
apenas ao crédito e se disconsidera o risco de mercado;

1.c) mesmo quando o risco de mercado é considerado, é
praticamente impossível avaliar o risco real ao qual o 
banco está exposto;

“…os períodos em que os bancos têm maior probabilidade de 
enfrentar problemas sérios são aqueles em que há um 
choque macroeconômico, que afeta simultaneamente não
só o valor de um dos ativos de um banco, mas de todos
os bancos”(Stiglitz, p.300)



Críticas...

2. Riscos de padrões de adequação de capital imperfeitos
2.a) A adequação de capital implica em incentivos perversos 

que fazem aumentar os riscos ou reduzí-los em proporção 
inferior ao desejado;

2.b) Há incentivos para se vender ativos que se valorizaram 
mais e reter aqueles que se desvalorizaram mais (o risco 
medido diminui pois o banco pode incorporar mais capital 
com a receita da venda dos ativos valorizados. Mas o 
risco real é maior, pois o banco mantém ativos que 
desvalorizaram muito recentemente);

2.c) Os bancos tenderão a comprar ativos de maior volatilidade 
(variabilidade) pelas razões dadas em 2.b.

2.d) Para fugir às regras de adequação de capital os bancos 
tem incentivos de investir em ativos de difícil avaliação 
pelos reguladores



Críticas...

3. Problemas da transição para um sistema  
liberalizado/desregulado

3.a) Antes da desregulamentação, os 
bancos tem incentivo para assumirem 
riscos maiores;

3.b) A desregulamentação diminui a 
capacidade dos reguladores de 
monitorar os bancos (perda de 
legitimidade e de funcionários 
competentes);



Críticas...

4. Metodologias de avaliação de risco
4.a) Um único critério de mensuração 

do risco para países distintos é
inadequado;

4.b) Os bancos usam seus próprios 
critérios de mensuração do risco



Abordagem Alternativa: 
Regulação pelo Portfólio

• Três características da proposta:
a) Modelo de comportamento do sistema 

bancário;
b) O governo conhece apenas 

imperfeitamente o comportamento dos 
bancos;

c) Por isso, tem de haver várias ações que 
se reforcem nos incentivos e nas 
restrições ao comportamento dos 
bancos



Regulação Prudencial do 
Portfólio

1. Limitação aos créditos imobiliários;
2. Limitações aos empréstimos internos ao 

grupo que controla o banco;
3. Limitações ao endividamento em moeda 

estrangeira e em prazos não 
condizentes com o perfil temporal dos 
ativos;

4. Limitações no ritmo de crescimento dos 
bancos e do sistema bancário;

5. Limitações sobre as taxas de juros 
pagas e cobradas dos bancos;


